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 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
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    Recompense of the resulted of damage of instigation 
 

ُإليوُُبحثالُاأقرُبأفُماُاشتملُعميوُىذ إنماُىكُنتاجُجيدؼُالخاص،ُباستثناءُماُتمتُاإلشارة
ككلُأكُأؼُجزءُمنوُلـُيقدـُمفُقبلُاآلخريفُلنيلُدرجةُأكُلقبُعمميُُبحثحيثماُكرد،ُكأفُىذهُال

ُ–أكُبحثيُلدػُأؼُمؤسسةُتعميميةُأكُبحثيةُأخرػ.ُكأفُحقكؽُالنشرُمحفكظةُلمجامعةُاإلسبلميةُ
 غزة.
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 الملخص باللغة العربية


 معنى كقدُقصدُالباحثُبياف التحريض، مكضكعُالتعكيضُعفُالضررُالناشئُعف البحث يتناكؿ
كأنكاعو،ُكمدػُمشركعيةُُككسائمو،ُكدكافعو، كحكمو،ُكصكرهُكأقسامو، التحريضُبمفيكموُالكاسع،

مشركع،ُكقدُتناكؿُالباحثُىذهُالجزئياتُمفُالغيرُيضُعفُالضررُالناشئُعفُالتحريضُالتعُك
ُخبلؿُثبلثةُفصكؿُعمىُالنحكُالتالي:

ُالتحريضُُالفصل األول: ُكسائموُكحكموُمفُخبلؿُثبلثةُمباحث:تناكؿُالباحثُفيوُمفيـك
حكـُالتحريضُالمفضيُُالثالث:ُكسائلُالتحريضُكأنكاعوُالثاني:ُكصكرهُ،مفيكـُالتحريضُ:األول

ُإلىُضررُكعقكبتو.
ُكفيوُمبحثاف:ُالتعكيضُعفُالضررُكأسبابو؛ُالثاني: الفصل
ُالتعكيض،ُُاألول: ُأسبابُالتعكيضُكصكره.ُالثاني:مفيـك

 .مبحثافُكفيوُحكـُالتعكيضُعفُالضررُكتقديره؛ الفصل الثالث: 
ُالخاتمةثـُجاءتُُليةُعفُالتعكيضُكتقديره،المسؤُكُالثاني:حكـُالتعكيضُعفُالتحريض،ُُ:األول

ُ.العامةُلتتضمفُالنتائجُكالتكصياتُكالفيارس
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tcaAtsbA 

 
This study tackles the issue of compensation for damage caused by 

incitement. The study clarifies the broad meaning of incitement and the 

Islamic ruling upon it. The study also explain its forms, divisions, 

means, motives, types, and the legality of compensation for damage 

caused by the illegal incitement. These issues are explained through 

three chapters as follows: 

Chapter one: In this chapter, the study discussed the meaning of 

incitement, the Islamic ruling upon it, and its means. This is done 

through three sections: 

Firstly: the concept and forms of incitement, secondly: the means of 

incitement, and thirdly: the Islamic ruling upon incitement leading to 

damage, and the prescribed penalty. 

Chapter two: In this chapter, the study discussed the compensation for 

the damage and its causes. This is done through two sections: 

Firstly: the concept of compensation, and secondly: the reasons for 

compensation and its forms. 

Chapter three: In this chapter, the study discussed the Islamic ruling 

upon compensation and its estimation through two sections: 

Firstly: the Islamic ruling upon compensation, and secondly: liability 

for compensation and its estimation. Finally, the conclusion listed the 

findings, recommendations, and general indexes. 
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 اقتباس
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 إىــــــــداء
 

 .إلى أبي... أطال هللا عمره
منيُالمعانيُالحقيقيةُلمرجكلة،ُالذؼُكافُأكؿُمفُعرفتُمفُاألصدقاء،ُذلؾُالرجلُالذؼُعمُ 

ُ.متكاصبلًُُاؤهككافُعط
 .إلى أمي... أطال هللا عمرىا

ُ.الحياةُتيربُمفُيدؼُكالتيُكانتُالصدرُالذؼُيحتكينيُكمماُشعرتُبأف
 

 .إلى زوجتي... رفيقتي وشريكة الدرب
ُ.تمؾُالمرأةُالرائعةُالتيُكانتُخيرُعكفُليُفيُمشكارُحياتي

 
 .ريماو إلى أبنائي، عبد الرحمن وميند ... وبناتي، صبا 

ُ.الذيفُحرمكاُكثيراُمفُاىتماميُبدكاعيُانشغاليُفيُدراستي
 

 إلى شيداء القضية الفلسطينية...
 كل مخلصي الشعب الفلسطيني...إلى 

ُالذيفُحممكاُعبءُبناءُالكطفُكلـُيتراجعكاُككانكاُاألكفياء
ُ.فيُحملُرسالةُالعطاءُكالتقدـ

 إلى طلبة العلم الشرعي، منارة العلم واليدى...
ُ.الذيفُيبذلكفُأثمفُأكقاتيـُمفُأجلُأفُينيركاُالطريقُألمتيـُ

ُ
 إلى ىؤالء جميعًا أىدي ثمرة جيدي وفكري 
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 الشكر والتقدير
ُملسو هيلع هللا ىلص.بعدُالحمدُكالشكرُهلل،ُكالصبلةُكالسبلـُعمىُأشرؼُالخمقُالنبيُاألميفُدمحمُ

ُبحثالُاىذُأتقدـُبخالصُالشكرُكالعرفافُبالجميلُإلىُكلُمفُساىـُمعيُكلكُبكممةُفيُإنجازُ
ُكأفاضل ُكراـ ُأساتذة ُُكُمف ُكما ُلمدكتكر/ ُكالعرفاف ُبالشكر ُهللاُُمقدادإبراىيم زياد أتقدـ حفظو

،ُباذاًلُكقتوُكجيدهُفيُكتزكيدُالبحثُبالنصائحُكالتكجيياتُكرعاه،ُالذؼُقاـُباإلشراؼُكالمتابعةُ
ُال ُىذه ُبُ.الحاليُُوفيُشكمُبحثسبيلُخركج ُأتكجو ُكما ُالُلكافة أساتذتيالشكر ُفقوفيُقسـ

عمىُماُقدموُلمبحثُُنياد النباىينُكماُكالُأنسىُاألخُالفاضل/ُ،المقارفُبالجامعةُاإلسبلمية
ُالبحثُإلىُحيزُالنكر، ُاألثرُالطيبُفيُخركجُىذا ُكافُليا كالشكرُُمفُنصائحُكتكجييات؛

ُ ُالفاضمة/ ُاألستاذة ُالعربية ُالمغة ُلمدققة ُكذلؾ ُناجية شاىينمكصكٌؿ ُبخالصُ، ُأتقدـ ككذلؾ
فيُمناقشةُىذهُكهُمفُجيدُبذلُالشكرُكالتقديرُلؤلساتذةُأعضاءُلجنةُالمناقشةُكالحكـ،ُعمىُماُ

ثرائيا سكيركيُمناقًشاُداخمًياُكالدكتكر/ُخالدُالتربافُمناقًشاُال،ُممثمًةُبالدكتكر/ُشحادةُالدراسةُكا 
ُ ُكالخارجًيا، ُبالشكر ُأيضًا ُكأتقدـ ُإلى ُبالجامعةُُكافة الزمالءتقدير ُالمقارف ُالفقو ُقسـ في

ُاإلسبلمية.ُ
ُُلمجميعُجزيلُالشكرُكالتقديرُكاالمتناف.
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 الباحث: نضال شاىين
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 المقدمة
هللاُربُالعالميفُكالصبلةُكالسبلـُعمىُسيدُالخمقُدمحمُبفُعبدُهللاُكعمىُآؿُبيتوُكعمىُُلحمدا

ُالديف.سصحبوُكمفُ ُارُعمىُنيجوُإلىُيـك
ُ.(1)[  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں]:ُقاؿُتعالى

 ليـُالمنافع كتحقيق العباد لمصالح رعاية كغايات بأىداؼُكمقاصد اإلسبلمية الشريعة جاءت
 عمى مبنية كاآلجل،ُمفُخبلؿُقكاعدُكأصكؿُككمياتُكنظريات العاجل في عنيـُالمفاسد كدرء

ُكفي بشتى لمعدالة كمحققة السميـ المنطق ُفييُشاممةُؤُككش الحياة مناحي جميع صكرىا نيا،
ُالناسُكأعماليـ،ُكأقكاليـُعمىُمَُ الزمافُكتعاقبُاألجياؿُكتغيرُاألحكاؿُفماُمفُفعلُُرُِّلقضايا

ُ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]أكُقكؿُإالُكلمشريعةُفيوُحكـُكمكقفُقاؿُتعالى:

ُ.(2)[  ڃ ڃ ڃ ڄ
 عمى كالُيتسنىُذلؾُإالُبالحفاظُجتماعياالماتُالشريعةُالحفاظُعمىُالسمـُإفُمفُأبرزُاىتما

 منعتُ؛ُلذلؾكأمنو المجتمع استقرار عمى الحفاظ حقكقو،ُكألجل كسبلمتوُكحفع أمفُاإلنساف
ُإلحاؽ الشريعة ُإلى ُيؤدؼ ُأف ُيمكف ُما ُكل كالجماعية،ُ الفردية المصمحةب الضرر اإلسبلمية

ُ ُ لكل عقكبةكشرعت ُاآلخريفاعتداء ُتتناسب ؛عمى  االعتداء، نكع مع العقكبة ىذه بحيث
ُمدنية.ُـكانتُىذهُالعقكبةُجزائيةُأأُ،ُسكاءٌُهكضرُر كحجمو،

ُتيددُحياةُاالنسافُكتتجمىُتمؾُالخطكرةُفيُإحياءُالفتفُ كالُشؾُأفُالتحريضُظاىرةُخطيرة
ذكاءُنارىا،ُفيكُسببُلكثيرُمفُمشكبلتُالمجتمعُكخبلفاتُ  نممس كيمكفُأفُأبنائو،النائمةُكا 

ُالتحريض ُخبلؿ أثر عمىُُالتحريضُسكاءًُ عف الناجمة الجنائية الحكادث عمى الكقكؼ مف
ُفالجريمة ُالجماعة، ُأك ُالفرد االجتماعيةُ كالظركؼ بالبيئة، تتأثر اجتماعية ظاىرة مستكػ

الجريمة،ُفميذاُ كقكع رئيًساُفي دكًرا تمعب كالتي الخارجية العكامل مف فيذه باإلنساف، المحيطة
ُما اإلجراـ، فنكُف مف يبتكركُف فالناس جريمة، التحريض يعدُ  حصره،ُ يمكف ال ككسائمو
ةُفيُظلُمسائموُدقيقةُكصكرهُمتعددةُكالحاجةُإلىُمعرفةُأحكاموُممحُ ُ؛التحريضُففُمفُفنكنوُك

ُأنماطيا ُكتغير ُالحياة ُأشكالوُ؛تطكر ُالتحريضُكتنكع ُصكر ُتعدد ُإلى ُأدػ ُمما  ديفق مما،
ُُ.المجتمعُأمنوُكاستقراره

ُ
                                                 

 .[131]النساء:(1) 
ُ.[89]النحل:ُُ(2)
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ُأىمية البحث:
ُتظيرُأىميةُالبحثُمفُخبلؿُاآلتي:

ُضُبالجرائـُالناشئةُعفُالتحريض.حرُِّ.ُالحاجةُالممحةُإلىُبيافُحكـُعبلقةُالم1ُُ
ُُُكذلؾُمفُخبلؿُُتوبلمكسُالمجتمعأمفُبُالشريعةُاإلسبلميةُفيُاىتماميا.ُإبرازُعظمة2ُ

ُلكلُكسيمةُظاىرةُكانتُأكُخفيةُيمكفُأفُتؤدؼُإلىُكقكعُالجريمة.ُُمنعياُُُُ
ُبسبب كذلؾُ؛اإلسبلمية الشريعة في ضحرُِّالمُُ عمى المترتبة ليةؤُكعمىُالمس الضكء .ُيمقي3

ُ.الفقو مف النكع ىذا خفاءُُُُُ
ُنصكص كجكد ظلُعدـ اإلسبلميُفي العقكبات فقو مكضكعات مف اميمًُ مكضكعاًُ .ُيعالج4
ُالميمة. المسألة ىذه تعالج كاضحةُُُُُ 
ُألنياُالجيةُ؛لمؤسسةُالقضاءُةميمُا،ُكماُأنيفرادُالمجتمعألُةسةُىذاُالمكضكعُميماُر.ُد5

ُالمعنيةُفيُتكفيرُالعدالةُكمحاسبةُالمعتديف.ُُُُُ
ُ.ُأمفُالمسمميفُكأمانيـحفعُُكمقصدُعظيـُمفُمقاصدُالشريعة،ُكىُـُعف.ُيتكمُ 6
ُ

 مشكلة البحث:
ُالمُُ ُإثباتُدكر ُحرُِّكيفُيمكف ُتقديره، ُآلية ُكبالتالي ُالجريمة؟ ُثَُُكضُفيُكقكع ُمكقفُُُـ مف ما

ليةُعفُكقكعُؤُكمكانيةُتحميموُالمسإض،ُكماُمدػُحرُ أثرهُعمىُالمُُماُُكُ؟ضحرُِّالشريعةُمفُالمُُ
ُ.أكُعدـُإلزاموُالجريمة؟ُكبالتاليُإلزاموُبالتعكيضُعفُاألضرارُالناتجةُعفُتحريضو

ُ
 ة البحث:أسئل

ُالتحريض،ُككسائمو1 ُ،ُكصكره؟ُ.ُماُمفيـك
ُ.ُمتىُيعتبرُالتحريضُجريمةُتستكجبُالعقاب؟2
ُ.ُماُىيُدرجةُخطكرةُىذهُالجريمةُعمىُالمجتمعُكحجـُضررىا؟3
ُ.ُماُمدػُمشركعيةُالتعكيضُعفُالضررُالناشئُعفُالتحريض؟4
ُالمعنكؼ؟.ُىلُيقتصرُالتعكيضُعمىُالجانبُالمادؼ،ُأـُأنوُيشمل5ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 فرضيات البحث:
ُنستطيعُأفُنضعُفرضيةُلمبحثُكىي:

متُإلحاؽُالضررُباآلخريفُدكفُكجوُحقُبأؼُكسيمةُكانت،ُكعمىُأؼُصكرةُمفُالشريعةُحرُ 
ُالصكر،ُكماُأكجبتُإزالةُالضررُبعدُكقكعو،ُكمنعُاستمرارهُكمعالجةُآثارهُبقدرُاإلمكاف.

كانتُبدنيةُأسكاءُُ،كىذاُاالعتداءُيترتبُعميوُمفسدةصكرةُمفُصكرُاالعتداء،ُُكالتحريضُيعدُ 
ُالمفسدةُكجبُمنعياُكُالتعكيضُعفُالضررُُـاجتماعيةُأُـماليةُأُـنفسيةُأُـأ غيرىا،ُكىذه

ُ.ا،ُحتىُكلكُكافُالتعكيضُمعنكيًُإفُأقرتوُالشريعةُالناشئُعنيا
ُ

 أىداف البحث:
ُييدؼُىذاُالبحثُإلىُاآلتي:

ُماُمعُتعددُكسائموُكتنكعُعمىُاآلخريفُكالسيُ ُعتداءاالإثباتُأفُالتحريضُصكرةُمفُصكرُ.1ُ
ُ.أشكالوُُُ
ُمسئكلية. مف بيذهُالمسألة المتياكنيف عمى اشرعًُ يترتب ما .ُبياف2
ُاءُالتحريض..ُبيافُمشركعيةُالتعكيضُعفُالضررُالناشئُجرُ 3
ُ.ُتبصيرُالناسُبماُليـُمفُحقكؽُتعكيضيةُمقابلُاألضرارُالناشئةُعفُالتحريض.4ُ
ُ.ُبيافُخطكرةُالتحريضُكأثرهُفيُانتشارُالجريمة.5
ُصياغةُقانكفُيبيفُحدكدُىذهُالمسألةُبعينياُكينصُعميياُصراحة. إلى .ُبيافُمدػُالحاجة6
ُ

 نطاق وحدود البحث:
ُأفُ  ُلمشريعةُاإلسبلميةُكأفُ ُمعمكـ ُكتتنكعُبيفُؤُكالمسُالتحريضُمخالفة ُتتعدد ليةُالمترتبةُعميو

ُليةُالجزائيةُكالمدنية.ؤُكالمس
ُ ُىذيلذلؾ ُكمعالجةُؤُكالمسُالبحثُابيف ُالتحريض، ُجريمة ُعمى ُالمترتبة ُكالجزائية ُالمدنية لية

ُالضررُالناشئُعنو.
ُ
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 منيج البحث:
ُباحث:اعتمدُال

ُعناصرىاُكصكرىا.ُكُمفُخبلؿُجمعُمادةُالبحثُالتحليليالمنيج الوصفي 
ُ.مفُمظانيا،ُكتحميمياُكاستنباطُاألحكاـُالشرعيةُمنياُاألدلةُالشرعيةُالرجكعُإلىبُ
ُ

 منيجية الباحث في التوثيق:
ُالدقةُفيُالعزكُكالتكثيق.ُتمالتُزُ-أ

ُبذكرُاسـُالسكرةُكرقـُاآلية.ُ،اآلياتُإلىُسكرىاُتعزُكُ-ب
ُباستثناءُماُ؛معُبيافُحكـُالمحدثيفُعميياُ؛األحاديثُكاآلثارُمفُمظانياُاألصميةُخر جتُ-ج

ُخرجُفيُالصحيحيفُأكُأحدىما.أُُُُُُ
فبلُأضعوُُ،الكبلـُالمنقكؿُبنصوُبعبلمةُتنصيص"ُىكذا"،ُأماُإذاُكافُالنقلُبالمعنىُمي زتُ-د

ُكتفيُباإلشارةُإليو.كأبيفُعبلمتيُتنصيصُ
ُكفيرسُ،لبحثُخاتمةُكتشمل:ُالنتائج،ُكالتكصيات،ُكفيرسُلآلياتسيككفُفيُنيايةُاُ-ىػ

ُكفيرسُلممكضكعات.ُ،كفيرسُلممراجعُ،كفيرسُلآلثارُ،لؤلحاديثُُُُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 ىيكلية البحث:
ُمقدمة،ُكثبلثةُفصكؿ،ُكخاتمة،ُكفقُالخطةُاآلتية:ُ:البحثُفيُفقدُنظمتُُ

ُ
 الفصل األول:

 :مباحثالتحريض، وسائلو، وحكمو، وفيو ثالثة 
ُالمبحثُاألكؿ:ُمفيكـُالتحريض،ُكصكره.
ُالمبحثُالثاني:ُكسائلُالتحريضُكأنكاعو.

ُالمبحثُالثالث:ُحكـُالتحريضُالمفضيُإلىُضررُكعقكبتو.
ُ

ُالفصل الثاني:
 التعويض عن الضرر وأسبابو، وفيو مبحثان:

ُالمبحثُاألكؿ:ُمفيكـُالتعكيض.
ُالمبحثُالثاني:ُأسبابُالتعكيضُكصكره.

ُ
 الفصل الثالث: 
 حكم التعويض عن الضرر وتقديره، وفيو مبحثان. 

ُالمبحثُاألكؿ:ُحكـُالتعكيضُعفُالتحريض.
ُ.كليةُعفُالتعكيضُكتقديرهُؤالمبحثُالثاني:ُالمس

ُ
 :الخاتمة

.نتائجُكالتكصيات،ُالتيُيتكصلُإليياُالباحثأىـُالُكتتضمف:



 

 

ُ
 
 
 
 
 

 
األولالفصل   

التحريض ووسائلو وحكمو
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ُ:ُالمبحث األول: مفيوم التحريض، وصوره، ودوافعو
:حقيقة التحريض: المطلب األول  
:تعريف التحريض لغة واصطالًحا: الفرع األول  

ُمنيا:ُشتىُُمعاجـُالمغةُعمىُمعافٍُتياُفيُاقطمقُكممةُالتحريضُكمشتُتُُأوال: التحريض لغة:
ُُالحثُ  ُفعمو ُعمى ُكالحمل ُكالتأليبُعميو ُالشيء ُكمنوكاإلسراعُدلتأكيابعمى التحريضُعمىُُ،

ُأؼُحثيـُكحضيـُ،(1)[ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]:ُكجلُهللاُعزُكقكؿُالقتاؿ،

ُحتىُيثخنكىـُثُ الحُأؼُ ُعميو ُ(2)كاإلحماء ُُ،المحارضةُاللحياني: قال، ُعمى العمل،ُُالمداكمة
ُ.(3)كاظبة،ُكالمكاصبة،ُكالمكاكبةككذلؾُالم

ُُ.(4)يرُعمىُارتكابُأمرُغيرُمشركعالغُالمقصكدُمنوُحثُ ُفإفُُ،كالغالبُإذاُذكرُالتحريضُ
ُكالتحريؾُكخمقُالحافزُلدػُالمخاطبُفيُإثباتُُفإفُالتحريضُلغةًُُ،كعميو ُالدفع الفعلُُيفيد
ُُألفاظُعديدةُلمداللةُعمىُالتحريضُكمفُأىميا:ضُعميو،ُكىناؾُالمحرُ 

ُحبُ ُُ ُشجُ دعا، ُاستفزُ ذ، ُركُ ع، ُنصح، ُسعى، ُأذاع، ُأغرػ، ُحسُ ، ُُ؛فج، بمعنىُتحبيبُُكجميعيا
ُُ.(5)فيوالشيء،ُكالترغيبُ

ُ
  ا:ثانيا: التحريض اصطالحً 

ُ ُلمتحريضُصطبلحياالكالمعنى ُالمغكؼ ُالمعنى ُحدكد ُعف ُيخرج ُبعضلمتحريضُال ُكىذه ،ُ
ُالتعريفاتُاالصطبلحيةُلمتحريض:
ُ"ُأ. فقد عرفو المشيداني بأنو: ُكالمفركضُأف ُالجريمة، ُبارتكاب ُعميو ُالمجني يككفُُإغراء

ُُ.(6)"الرتكابُالجريمةاإلغراءُىكُالدافعُ
ُُ.(7)"المجنيُعميوُبارتكابُالجريمةىكُإغراءُ"ُب. عرفو عبد القادر عودة:

                                                 

ُ.[65]األنفاؿ:ُُ(1)
الفارابي،ُالصحاحُتاجُ(؛4/120ُ،ُتيذيبُالمغةُ)ج(؛ُاألزىرُؼ8/44القرطبي،ُالجامعُألحكاـُالقرآفُ)ج(2)  

 .(7/133)جُُ(؛ُابفُمنظكر،ُلسافُالعرب1/88ُالمغةُ)ج
ُ.(18/290الزبيدؼ،ُتاجُالعركسُ)جُ(3)
 .(1/436عبدُالمنعـ،ُمعجـُالمصطمحاتُكاأللفاظُالفقييةُ)جُ(4)
 .(21الحديثي،ُجرائـُالتحريضُكصكرىاُ)صُ(5)
 .(246بلـُ)صالمشيداني،ُالكجيزُفيُشرحُالتشريعُالجنائيُفيُاإلسُ(6)
 .(1/367)جاإلسبلميُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُُ(7)
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 :نوع   عن ريفان السابقان تكلماالتع
فييُتقتصرُعمىُبيافُُ،التحريضُعمىُالشرُمعيفُمفُأنكاعُالتحريضُكىكُارتكابُالجريمةُأكُ

ُُالجنائي.ُجانبُمفُجكانبُالتحريضُكىكُالجانبُ
الجانبيفُُُبلفيُمعاجـُالمغةُبحيثُيشملُعمىُكُالتحريضُفيُضكءُماُكردنعرِّؼُأفُُكيمكفُلنا

ُُكذلؾُعمىُالنحكُالتالي:ُ؛الخير،ُكالشر
ُُ.بأؼُكسيمةُمفُكسائموأمرُمعيفُُفعلُالغيرُعمىُحثُ ُريض:التحت. 

ُ شرح التعريف:. 1ُ
ُُالقياـُبأمرُما.بحثُالغير:ُأؼُتشجيعُكترغيبُشخصُآخرُأكُجماعةُُقولنا:
ادث،ُالحُكُأمرُمعيف:ُاألمرُمفُاأللفاظُالشمكليةُالتيُتندرجُتحتياُالكثيرُمفُُفعلُعمىُقولنا:

ُُُالجانبيف:ُجانبُالخير،ُكجانبُالشر.بللكُكبذلؾُيككفُالتعريفُشامبًلُ
بطمبُُـبالفعل،ُأُـكافُبالقكؿُأأسكاءُُ،بأؼُكسمةُمفُكسائمو:ُلتشملُكلُأنكاعُالتحريضُقولنا:

ُغيرُمباشر،ُكبشتىُكسائلُالتأثير)ُإقناع،ُإكراه(.ُـمباشرُأ
 

:ألفاظ ذات صلة: الفرع الثاني  
ُ:أواًل 

ُُفيُالشرُُالحيكافُليقعُبقرنوُأؼُنظيرهُ.ُكالُيككفُاستعمالوُإالُإغراءُاإلنسافُأكُ. التحريش: أُ
ُُكالفرؽُبينوُكبيفُالتحريض:

 ُ.(1)التحريشُيككفُالحثُفيوُلطرفيف،ُأماُالتحريضُفيككفُالحثُفيوُلطرؼ .1
ُالتحريشُيككفُفيُالشرُفقط،ُكالتحريضُيككفُفيُالخيرُكالشر. .2
ُُ.(2)ءُالكمبُبالصيد:ُتحريضوُعميوشكلُمفُأشكاؿُالتحريض،ُكمنو:ُإغراُ. اإلغراء:بُ
ُُ.(3)عو،ُبعثُفيوُالن شاطميو،ُشجُ وُعوُعمىُالشيء،ُحض ُحثُ . الحث: تُ

ُأكُ ث. التسبب: ُبالتخطيط، ُأعاف ُلكنو ُلمجريمة، ُالمادؼ ُالركف ُتنفيذ ُيباشر ُلـ ُالذؼ ىك
ُ.(4)إتماـُالجريمةالتحريض،ُأكُبشتىُالكسائلُالتيُأدتُإلىُ

 :وجو العالقة بين ىذه األلفاظ وبين التحريض ثانًيا:
ُُالتشجيعُعمىُإتيافُالفعل،ُكالحُضُعميو.ُىكُفيُمقتضىُكلُمنيما،ُأالُكىكُُ

                                                 

  ُ.(10/196األكقاؼُالككيتية،ُالمكسكعةُالفقييةُ)جُ(1)
 .نفسُالجزءُكالصفحةُالمرجعُالسابقُ(2)
 .(1/442مختار،ُمعجـُالمغةُالعربيةُالمعاصرةُ)ج(؛1/278ُ)جُالصحاحُتاجُالمغةالفارابي،ُُ(3)
ُ.(113)صُاإلسبلميةُالمكسكعةُالجنائية؛ُالعتيبي،ُ(1/113)اإلسبلميُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُ(4)
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:عناصر التحريض: المطلب الثاني  
خمقُفكرةُلدػُشخصُآخر،ُكالدفعُبوُإلىُالتصميـُعمىُالقياـُبُىكُمفُيقكـالم حر ِّض: : أواًل 

خراجياُإلىُحيزُالتنفيذ،ُفالتحريضُعملُيؤدؼُدكرهُفيُالتأثيرُعمىُنفسيةُُبترجمةُ ىذهُالفكرةػُكا 
ُالمُُُ ُيكحيُإليو ُإذ ُباذالًُرُِّحَُشخصُآخر، ُفيُذىنو، ُكيزرعيا ُما ُإلقناعوُضُبفكرة كخمقُُُجيده

ضُإلىُرُِّحَُالمُُُا،ُفمقصدُالتحريضُىكُتمؾُالغايةُالتيُيسعىُاُماديًُالتصميـُلديوُلتنفيذىاُتنفيذًُ
 .(1)تحقيقيا

العقباتُالتيُُُضُفيُالتشجيعُعمىُعملُما،ُكتجميةُدكافعو،ُكالتقميلُمفُشأفحرُِّيبرزُدكرُالمُُُك
التأثيرُعمىُتفكيرُالشخصُُضُيتمثلُفيُعملُإيجابيُيتجوُإلىُحرُِّفدكرُالمُُُتعترضُالقياـُبو،

ُلديو،ُكالحرُ المُُ ُكذلؾُبتزييفُفكرتيا ُإلىُالجريمة، ُإتيافُُدُ ُبُُُضُكدفعو أفُيقصدُمفُتحريضو
ُ.(2)جريمةُكالتصميـُعمييافكرةُالُضُعميو،ُفالتحريضُمفُشأنوُخمقُرُِّحَُالعملُالذؼُيُُ

ُلذاُيشترطُفيُالُمحرِّضُعدةُشركط:
ُ.(عاقبًلُُ-ابالغًُ)اضُمكمفًُأفُيككفُالشخصُالُمَحرُِ.1ُ
ُماُيفعمو.ُأفُيككفُعالًماُبخطكرةُُ.2 ُُكجـر
ُإلىُشخصُأكُأشخاصُأفُيككفُشخصيًُُكاألصلُفيُالتحريضُ ُبمعنىُأنوُمكجو معينيفُُا،

يكفيُأفُيصلُإليوُُاُبمفُكجوُإليوُالتحريض،ُبلُضُعالمًُحرُِّبالذات،ُكليسُبشرطُأفُيككفُالمُُ
ُ،ُكالُفرُؽىكُكسيمةُمفُكسائموُالنشاطُالدافعُإلىُالفعل،ُفاالتفاؽُليسُشرًطاُفيُالتحريض،ُبلُ

ُعاقبًلُُ،التحريضُإنساًناُبغضُالنظرُعفُككنوُمميًزاُأكُغيرُمميزُأفُيككفُالذؼُاستيدفوُُبيف
،ُكعميوُلكُتمتُعمميةُ(3)جماعةاُطبيعًياُأكُمعنكًيا،ُفرًداُأكُنسانًُإأفُيككفُُمجنكًنا،ُكأيًضاُُأك

ُالتحريضُفيُمنطقةُالُيسكنياُأحٌد،ُفبلُُيعتدُبيذاُالتحريض.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

(؛ُحكمد،ُالمفصلُفيُشرحُقانكفُالعقكباتُالعاـ617ُالقسـُالعاـُ)صشرحُقانكفُالعقكباتُحسني،ُُ(1)
 .(306)صعالية،ُشرحُقانكفُالعقكباتُالعاـُ(؛216ُ-214(؛ُالعكجي،ُالمسئكليةُالجنائيةُ)ص498)ص
 .(557؛ُسركر،ُأصكؿُقانكفُالعقكباتُالعاـُ)ص(307-306عالية،ُشرحُقانكفُالعقكباتُالعاـُ)صُ(2)
 .(307؛ُعالية،ُشرحُقانكفُالعقكباتُالعاـُ)ص(557سركر،ُأصكؿُقانكفُالعقكباتُ)صُ(3)
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 ) المحرَّض(: الموجو إليو التحريض: الشخص نًياثا
ُ.(1)ُفرًداُأكُجماعةُسكاءُكافُ،خطابُالتحريضُكلُمفُيتمقىُحرَّض وىو:الم  

ُفيُكجدافُُفعممية ُفكرة ُفيُُالتحريضُتتمخصُفيُإدخاؿ ُالفكرة ُفمتىُاستقرتُىذه شخص،
بدُأفُيككفُاُالُمادية؛ُكلكيُيككفُالتحريضُمؤثرًُُطبيعةُالنفسُفإنياُتترجـُنفسياُإلىُأعماؿُ

ُ.ُتأثيرهُاُإلىُمفُيمكفُأفُيقعُتحتُمكجيًُ
 
 :التحريض موضوع: لًثاثا

ُالُمحر ضُليستثيرُعكاطفوُكشيكاتوُكغرائزهُ ُالُمحرِّضُتجاه ُبو ُالقكؿُالذؼُيقكـ ُالفعلُأك كىك
ُ ُالعقكؿ ُإلى ُيحتكـ ُال ُكىك ُمعيف، ُشيء ُلفعل ُالرئيسلدفعو ُالعنصر ُىك ُكىذا فيُُكاألفياـ،

ُالتحريض.
اُإلىُكليسُاحتكامًُُوُإلىُالعكاطفُأكُالشيكاتُأكُالميكؿُأكُالغرائزُكجُ خطابُمُُُىكالتحريضُف

ُقضايًُ ُمف ُترفضو ُأك ُتقبمو ُفيما ُكبراىيفالعقكؿ ُُصحيحةًُُ،ا ُأك ُيحرصُُكانت ُكلذلؾ فاسدة،
ُحرُِّالمُُ ُكالدقة ُاالختصار ُتكخي ُغالبًُضُعمى ُالتعبير ُُكفي ُا، ُباإلشارةُقد ُالكبلـ ،ُيستغنيُعف
ُكافُكبُ ُأي ا ُأكُغيرُمباشرة ُمباشرة التاليُمكضكعُالتحريضُىكُطمبُإتيافُفعلُمعيفُبصكرة

ُُ.(2)ُنكعو،ُكيكفيُفيُذلؾُمجردُالتحريضُعمىُالكاقعةُالمككنةُلمفعلُالُمَحر ضُعميو
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 

                                                 

 (.307(؛ُعالية،ُشرحُقانكفُالعقكباتُالعاـُ)ص290حسني،ُالمساىمةُالجنائيةُ)صُ(1)
 .(290حسني،ُالمساىمةُالجنائيةُ)صُ(2)
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:أقسام التحريض، وصوره: المطلب الثالث  
ُ:الفرع األول: أقسام التحريض

ُُمنيا:ُ؛متعددة إلىُأقساـ اعتبارات بعدة التحريض ينقسـُُ
  ، إلى:طريقتو: ينقسم التحريض باعتبار أواًل 
مكاقعةُبشكلُلفُكُِّكَُالتحريضيُعمىُجكىرُالفعلُالمُُُالنشاطُُُىكُأفُينصبُ ُمباشر: تحريض  أ. 

ُُفيـُمفُالتحريضُأؼُ بحيثُالُيُُُ؛مباشرُ كمفُُ؛الفعلُالمككفُلمكاقعةبمعنىُآخرُغيرُالقياـ
ُُ.ُتو،ُمفُخبلؿُبيافُآليةُالقتلُككسيمضُعمىُالقياـُبجريمةُقتلُمثبًلُحرُُِّيُُ

ُالمُُُغير مباشر: ب. تحريض   ُالفعل ُغيرُمكضكع ُكافُمكضكعو ُما ُكلكنوُكُِّكَُىك ُلمكاقعة، ف
ُمفُُ ُباالنتقاـ ُأحدىما ُفيقكـ ُشخصيف، ُبيف ُبالنميمة ُيسعى ُكمف ُالفعل، ُارتكاب ُإلى أفضى

نماُعمىُإفسادُالعبلقةُ،عمىُاالنتقاـُاتحريضوُمنصبًُُيكفُفيذاُلـُاآلخر،ُ ُلذاُىكُتحريٌضُُ؛كا 
ُُ.(1)غيرُمباشر

ُ
  ، إلى:المتلقيباعتبار  التحريض ا: ينقسمثانيً 

فُأكُإلىُأشخاصُمعينيفُوُإلىُشخصُمعيُِّوُيكجُ األصلُفيُالتحريضُأنُ ُ: فردي أ. تحريض  
ُُكىكُ ُكلذلؾُيسمىُُما ُجانب ُبالتحريضُالفردؼ، ُإرادة ُالنكعُمفُالتحريضُتكجيو يقتضيُىذا

ُأكُبالذاتُإلىُُمعيفُُ ُبنفسو ُكليسُىناؾ ُارتكابُالفعلُالمككفُلمجريمة ُالغير، كسيمةُُبكاسطة
كسيمةُتنتجُأثرىاُُالنكعُمفُالتحريض،ُفقدُيككفُبالقكؿُأكُباإلشارةُأكُبأيةُُبياُىذاُُمحددةُيقعُ

 التحريضُمباشًراُمنصًباُأكُالتشجيعُعمييا،ُكيجبُأفُيككفُُلدػُالغيرُالجريمةُُفيُخمقُفكرةُ
ُالجريمة،ُكلكُأدػُذلؾُإلىُارتكابُُمشركع،ُأماُغيرُالمباشرُفبلُتقعُبوُُغيرُُعمىُفعلُمعيف

ُيزرع ُفمف  ُجريمة، ُُالحقد ُفيقدـ ُشخصيف ُبيف ُيُُُكالعداكة ُال ُاآلخر، ُقتل ُعمى ُعتبرُُأحدىما
نماُعمىُمجردُزرعُالحقد،ُكالُيُُُالقتل، ُُُُعمىُفعلُصبُينُألفُالتحريضُلـُُ؛ًضامحرُِّ عدُذلؾُكا 

أفُيككفُغيرُعمنيُكىذاُىك ُيككفُعمنًيا،ُفيصحُ ُأفُُالفردؼُُاُفيُالتحريضُليسُشرطًُُكجريمة،ُ
 ُ.(2)الغالب

  :ومثال ذلك
ُُالشرؼ.ُكجرائـُالتحريضُعمىُارتكابُالجرائـُالجنائية،ُكجرائـُالقتل،ُكالحرابة،ُكجرائـُاألمكاؿُ

                                                 

(؛ُجابر،ُالمساىمة291ُ-290(؛ُحسني،ُالمساىمةُالجنائيةُ)ص363-362الزيني،ُالتمالؤُكأثرهُ)صُ(1)
 ُ(.154ُ-153التبعيةُ)صُ

 .(405أبكُخطكة،ُشرحُاألحكاـُالعامةُلقانكفُالعقكباتُ)صُ(365-363الزيني،ُالتمالؤُكأثرهُ)صُ(2)
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 ،وُإلىُالجميكرىُبالتحريضُالجماعيُىكُالمكجُ التحريضُالعاـُأكُماُيسمُ :  عامب. تحريض 
ُأشخاصُغيرُمعمكميفُلممُُُك ُالتأثيرُفيُعدة أكُجرائـُُجريمةُُالرتكابُُضُكدفعيـُحرُِّمقتضاه

ُ؛نيفمعيُ ُأشخاصُُشخصُأكُإلىُُوُإلىُوُالُيكجُ ألنُ ُ،كىكُأخطرُمفُالتحريضُالفردؼ ،معينة
الناس،ُُمعيفُمفُُتكجييوُإلىُعددُغيرُُعفُاتساعُنطاقوُبحكـ ُبلُإلىُالجميكرُكافة،ُناىيؾ

ُ :(1)تتمثل في اآلتي والعام وىناك بعض الفروق بين التحريض الفردي 
ُالتحريضُالعاـُالُيككفُإالُعمنًياُكبإحدػُطرؽُالعبلنية،ُكالمنشكراتُأك1ُُ اإلعبلـُُكسائلُُ.
 ُ.الحديثةُ
أفُُحيفُُقائـُبذاتوُيخضعُلمعقابُكلكُلـُيكفُلوُأؼُأثر،ُفيُُي.ُالتحريضُالعاـُفعلُأصم2ُ
ُُ.معاقبُعميوُفعلُتاـُأكُشركعُفيُصكرةُُعقييخضعُلمعقابُماُلـ ُالتحريضُالفردؼُالُ

ُ  مثالو:
ُكبث ُِّعمى كالتحريض ُُالطائفية ُالمكاطنيف، ُبيف ُُيسعىُفيكالكراىية ُخمقُحكاجز عميقةُُنحك

مذىبية،ُكمثلُىذهُُالدكلةُالكاحدةُباعتباراتُُيككراىيةُكعداكةُبيفُمكاطن االنفكسُبغًضُُشحفُُكُ
 ُالكطنية.ُالمجتمع،ُكاإلضرارُبكحدتو ُتعملُعمىُإثارةُالفتنةُداخلُاألمكرُُ

 
 باعتبار النتيجة إلى: التحريض ثالًثا: ينقسم

 الُتترتبُعميوُاآلثارُالمقصكدةُلمُمحرِّض:ُتحريٌضُ . أ
ككمفُحر ضُُحر ضُليذاُالتحريضكلـُيستجبُالمُُُعمىُارتكابُفعلُمعيفُافُحر ضُشخًصُكم

 حر ضُبفعلُشيءُآخر.فقاـُالمُُُفٍُشخًصاُعمىُفعلُمعيٍُّ
 تحريضُتترتبُعميوُاآلثارُالمقصكدةُلمُمحرِّض: . ب

ُيُُ ُحرُِّكمف ُمعيف، ُفعل ُارتكاب ُعمى ُالمُُضُشخًصا ُعمىُحرُ كيقـك ُبناًء ُالفعل ُىذا ضُبتنفيذ
ُحرِّض.تحريضُالمُُ

ُ
ُ:باعتبار مضمونوينقسم التحريض : رابًعا
 حقيقي:تحريض ال أ.

نشاءُالتصميـُعميياُفيُالىُإخرُبنيةُدفعوُآىكُخمقُفكرةُلدػُشخصُ نفسُُلقياـُبتنفيذىا،ُكا 
ضُسبيلُيقطعُعمىُالُمَحرُ الشخصُبأؼُكسيمةُكانتُمفُخبلؿُمكاصمةُاإللحاحُعميياُحتىُ

العدكؿُعنيا،ُفالبدايةُتككفُببثُالفكرةُكالغايةُكالمقصدُىكُزرعُالتصميـُعميياُبماُيحمموُبعدُُ
                                                 

 .(293-292(؛ُحسني،ُالمساىمةُالجنائيةُ)ص366-365كأثرهُ)صُالزيني،ُالتمالؤُ(1)
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ُبُ ُلمقياـُلدػُالُمَحرُُِّالفعل،ُكتككفُالنيةُمتكفرةذلؾُعمىُالقياـ ضُعمىُاستقطابُمفُحرضيـ
ُيككفُالُمَحرُُِّ،ضُعميوحرُ بالفعلُالمُُُ ُبمدلكؿُكمماتوُكعباراتوُكمدػُتأثيرىاُضُأيًضاُكما عالًما
ُُ.(1)كمفُشأنوُتحقيقُغايتوُاكمؤثرًُُابحيثُيككفُالتحريضُجديًُُ؛عمىُالشخصُالمكجيةُإليوُ

 
 صوري:تحريض ال ب.

فيُحاؿُكثرةُالجرائـُيضطرُرجاؿُاألمفُإلىُالمجكءُإلىُالتحريضُالصكرؼُبغيةُضبطُالجرائـُ
باإلجراءاتُالمعتادة،ُففكرةُُإلىُاألدلةُالماديةُكيصعبُاكتشافياالتيُتتـُفيُسريةُتامةُكتفتقرُ

التحريضُالصكرؼُتعنيُتداخلُرجاؿُاألمفُأكُمفُيعملُلحسابيـُفيُالجريمة،ُبيدؼُضبطُ
ُالتمبس ُحالو ُفي ُالُمحرِّضُالصكرؼُالُُفاعميا ُنشاط ُأف ُتعني ُالفكرة ُكىذه ُلمقضاء، كتقديمو

ُيمت نما ُالتحريضُالمعنكؼُكا  ُعمى ُىذهُيقتصر ُأف ُغير ُالجريمة، ُفي ُالفعمية ُالمساىمة ُإلى د
ُ.(2)األساليبُتثيرُالكثيرُمفُالجدؿُحكؿُمدػُشرعيتياُبالرغـُمفُنبلُأىدافيا

كلكفُحتىُالُيتسعُالمجاؿُأماـُاألفرادُلكيُيكقعكاُبغيرىـُفيُحبائلُالجريمةُبقصدُاإلضرارُ
فأةُأكُمنفعة؛ُينبغيُأفُيككفُىذاُبيـُلمجردُإشباعُأحقادىـ،ُأكُتكصبًلُإلىُالحصكؿُعمىُمكا

ُبالتنسيقُمعُالجيةُالقضائيةُكغيرهُمفُالجياتُذاتُاالختصاص.
ُ

 :التحريض الصوري والتحريض الحقيقيالفرق بين 
ُاليدؼُمفُالتحريض؛ُ ُأك يكمفُالفرؽُبيفُالُمحرِّضُالصكرؼُكالُمحرِّضُالحقيقيُفيُالقصد

ُبينماُفيدؼُالُمحرِّضُالصكرؼُمفُنشاطوُالتحريضيُضب طُالجانيُمفُأجلُتقديموُلمعدالة،
ُكافُُالحقيقيىدؼُالُمحرِّضُ ُمفُثماره،ُسكاًء ُالتحريضيُتحقيقُالفعلُكاالستفادة مفُنشاطو

ُ.(3)الفعلُمشركًعاُأكُغيرُمشركع
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

 (.309-308(؛ُعالية،ُشرحُقانكفُالعقكباتُالعاـُ)ص159-157جابر،ُالمساىمةُالتبعيةُ)صُ(1)
 .المرجعافُالسابقافُنفسُالصفحةُ(2)
ُ(.50المشيقح،ُالتحريضُعمىُالجرائـُالتعزيريةُالمنظمةُ)صُ(3)
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  إلى: حكمو،باعتبار  التحريض : ينقسمخامًسا
ُكلُ : مشروع أ. تحريض   ُمكافًقاُُىك ُاإلسبلمية ُالشريعة ُمبادغ ُمع ُمنسجًما ُكاف تحريض

 ُلًباُلممصمحةُالعامةُكالخاصةُالمعتبرةُشرًعا.اكجُألحكاميا،ُكمحقًقاُلمقاصدىاُ
  مثالو:

ُاألخبلؽُكغيرىا. ُُكالتحريضُعمىُالفضيمةُكمكاـر
الجزئية،ُتحريضُيخالفُأحكاـُالشريعةُاإلسبلميةُالكميةُُكُىكُكلُ : غير مشروع ب. تحريض  

 ُبمصالحُالناسُالتيُجاءتُالشريعةُبتحقيقياُكحمايتياُفيُالداريف.ُبحيثُيؤدؼُإلىُالمساسُ
  مثالو:

ُُمماُحرمتوُالشريعةُكنيتُعنو.ُىاكالتحريضُعمىُارتكابُالرباُكالزناُكالمسكراتُكغيُر
 التاليةُالصفحاتماُسيتـُالتفصيلُفيوُفيُُكىذاُالقسـُىكُالمقصكدُبيذاُالبحث،ُكىك:ُ
 

ُُ:صور التحريض :الفرع الثاني  
بماُأفُالشريعةُاإلسبلميةُجاءتُلتحقيقُمصالحُالعبادُفيُالداريفُمفُخبلؿُالعملُبأحكاميا،ُ

كطيدة؛ُألفُالتحريضُقدُيككفُكسيمةُمفُكسائلُُفالعبلقةُبيفُمقاصدُالشارعُكالتحريضُعبلقةُ
الشريعةُكىكُجمبُالمصالحُكدرءُُقامتُعميوُاُلؤلصلُالعاـُالذؼُحمايةُمقاصدُالشريعةُكتكثيقًُ

ُ؛ابحيثُتككفُآثارهُمحققةُلممصالحُالعامةُكالخاصة،ُكماُيمكفُأفُيككفُالعكسُأيًضُُ؛المفاسد
ُُ.بحيثُيؤدؼُإلىُىدـُمقاصدُالشريعة

ُالضركراتُاإلسفُ ُبحفع ُجاء ُ؛(1)كالماؿ ،كالعرضُ،كالعقلُ،كالنفسُ،الديفُ:ىيو  الخمسبلـ
ُالمسمـُأمةُكاحدة كيعيشُالمجتمعُ،اُيعملُلدنياهُكآخرتواُمطمئنًُىذهُالدنياُآمنًُالمسمـُفيُُليعيش

ُبعًضُ ُبعضو ُكالبنيافُيشد ُاشتكىُمنوُ،امتماسكة ُإذا ُالكاحد ُسائرُ ككالجسد عضكُتداعىُلو
ُ ُكالحمى؛الجسد ُالضركراتُالخمسُيككُفكالُُبالسير ُالنقصُكالزلل، ذلؾُإالُبحفعُىذه ُمف

ُ ُىك ُالمقاصد ُىذه ُالديفكأعظـ ُمقصد ُعمى ُالحفاظ ُفإف ُُأ، ُمف ُالخمس ُالضركريات ىـُىذه
ُالحنيف ُديننا ُمقاصد ُِحَكِمو، ُكأعظـ ُاإلخبلؿُإ"ُفقد قال الشاطبي:، ُفي ُمنحصرة ُالكبائر ف

ُبالضركرياتُالمعتبرةُفيُكلُممة،ُكىي:ُالديف،ُكالنفس،ُكالنسل،ُكالعقل،ُكالماؿ،ُككلُماُنُُ ُص 
(2)"عميوُمنيا

.

                                                 

ُ.(391(؛ُالقرافي،ُشرحُتنقيحُالفصكؿُ)ص1/31الشاطبي،ُالمكافقاتُ)جُ(1)
.(417-1/416مستصفىُمفُعمـُاالصكؿ)الغزالي،ُالكانظرُكذلؾ،ُ (2/389الشاطبي،ُاالعتصاـُ)ُ  (2) 
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كسيمةُمشركعةُتحافعُعمىُىذهُالكسائل،ُكالُتنتقصُُاإلسبلميةُعمىُكلُُِّلذلؾُتحرصُالشريعة
ُتيزُ  ُأك ُفالتحريضُبمفيُكُمنيا، ُُكأركانيا، ُالتحريضُالمشركع ُيشمل ُالعاـ ُالمشركع؛ُمو غير

فالتحريضُالمشركعُىكُالذؼُيحفعُىذهُالكمياتُكىذاُحفعُمفُجيةُالكجكد.ُكالتحريضُغيرُ
ُيات،ُكحفعُمفُجيةُالعدـ،ُكماُسيأتيُبيانوُفيُالصكرُالتالية.المشركعُىكُالذؼُييدـُىذهُالكم

ُ
 حفع الدين: الصورة األولى:

ُالشريعةُكأصيلُثابتُمقصدُحفعُالديف ُلمحفاظُمفُمقاصد ُكسائلُكثيرة ُشرعُاإلسبلـ ُكقد ،
ُمنيا:ُمفُجيةُالكجكدُكمفُجيةُالعدـ،ُعمىُىذاُالمقصد

التحريضُعمىُاإليمافُباهللُتعالىُكعمىُطاعةُهللاُكُ،ُمن جية الوجود:ىذا المقصد حفع 
ُاألخبلؽ،ُكعمىُالجيادُفيُسبيلُهللا،ُكعمىُكعمىُبرُالكالديف،ُكعبادةُهللاُكحده،ُ كماُفيُُمكاـر

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]قكلوُتعالى:ُ

ُ(1)[ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]وقولو تعالى:،

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ُ.(2)[﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
كتحريـُالكفر،ُكتحريـُترؾُالجيادُفيُسبيلُهللا،ُكماُفيُُ:ىذا المقصد من جية العدمحفع 

ُ،(3)[ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ]قكلوُتعالى:ُ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]كقكلوُتعالى:ُ

كمفُاآلياتُالتيُجمعتُبيفُالحفعُمفُجيةُالكجكدُكمفُُ،(4)[  ڻ ڻ ڻ ڻ ں

ُكتعالى ُتبارؾ ُقكلو ُكاحد، ُآف ُفي ُالعدـ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]ُ:جية

ُكيعتبرُ(5)[گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ،

                                                 

 .[136]النساء:ُُ(1)
 .[36]النساء:ُ(2) 
 .[136]النساء:ُُ(3)
 .[39]التكبة:ُُ(4)
 [.13]الشكرػ:ُُُ(5)
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ُالمقصدالتحريضُ ُىذا ُالمحرماتُكسيمةُمفُكسائلُىدـ ُيأخذُُ،عمىُىذه ُمفُصكره، كصكرة
ُكلُكسيمةُتمسُبيذاُُحكمياُفيُالتحريـ؛ُألفُالداؿُعمىُالشيءُكفاعمو. كماُأفُالشريعةُتحـر

ُالمقصدُبأؼُشكلُكاف.
ُ

 حفع النفس: الصورة الثانية:
ُاعتبرقدُُكاُمقصدُحفعُالنفس،ُفيكُمفُضركرياتُالحياةُاإلنسانية،ُمفُالمقاصدُالكميةُأيًضُ

كقدُشرعُاإلسبلـُكسائلُكثيرةُلمحفاظُعمىُىذاُا،ُكاحدةُكمفُقتلُالناسُجميعًُنفسُُقتلُاإلسبلـ
ُمنيا:ُمفُجيةُالكجكدُكمفُجيةُالعدـ،ُالمقصد
التداكؼُمفُاألمراض،ُكالتحريضُعمىُماُُكالتحريضُعمىُُمن جية الوجود:ىذا المقصد حفع 

،ُكماُفيُنكاعياأكافةُمراضُبالبعدُعفُاألُينفعُالنفسُكاألكلُكالشربُالمباح،ُكالتحريضُعف
ـُُُ"ُملسو هيلع هللا ىلص: كما في قولو ،(1)[وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]قكلوُتعالى:ُ َُد الَُيِحل 

ِ،ُِإالُِبِإْحَدػَُثبلٍث:ُالن ْفُسُِبالن ْفسُِ ـٍَُيْشَيُدَُأْفُالُِإَلَوُِإالَُّللا ُ،َُكَأنِّىَُرُسكُؿَُّللا  ،َُكالث يُِّبُاْمِرٍغُُمْسِم
يِفُالت اِرُؾُِلْمَجَماَعةُِ،ُيالز انُِ ُتداككاُعبادُهللا،ُفإفُهللاُعزُ "ُملسو هيلع هللا ىلص: وكما في قولوُ،(2)"َكاْلَماِرُؽُِمَفُالدِّ
ُ.(3)"لـُينزؿُداء،ُإالُأنزؿُمعوُشفاء،ُإالُالمكت،ُكاليـرُكجلُ 

ُالمكبقات،كُمن جية العدم:ىذا المقصد حفع  ُأعظـ ُمف ُالنفسُكاعتباره ُقتل ككذلؾُُتحريـ
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ]ُتعالى: ولوقكما في  رُقتلُنفسُكاحدةُكمفُقتلُالناسُجميعا،ااعتب

كتحريـُالتحريضُعمىُقتلُالنفسُصكرةُُ،(4)[    مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
اُقتلُعفُابفُعمرُرضيُهللاُعنيما،ُأفُغبلمًُمفُصكرُحفعُالنفسُمفُجيةُالعدـ،ُلماُركؼُ

ُ.(5)"اشترؾُفيياُأىلُصنعاءُلقتمتيـلكُ:ُ»-رضيُهللاُعنو-غيمة،ُفقاؿُعمر

                                                 

ُ.[168]البقرة:ُُ(1)
:ُرقـُالحديث9/5ُ]البخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُالديات/ُبابُقكؿُهللاُتعالى:ُ}أفُالنفسُبالنفس...،ُُ(2)

6878]. 
[ُقاؿُاألرنؤكط:18455ُ:ُرقـُالحديث30/398ُ]أحمد:ُمسندُأحمد،ُالككفييف/ُحديثُأسامةُبفُشريؾ،ُُ(3)

ُ.صحيحُ)انظر:ُحاشيةُالمسندُمفُنفسُالمصدر(
[.151]األنعاـ:  (4)  

ُمفُرجل،ُىلُيعاقبُأكُيقتصُمنيـُكميـ،ُ(5)  :9/8ُ]البخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُالديات/ُبابُإذاُأصابُقـك
 .[6896رقـُاألثرُ



 

17 

 

مفُاآلياتُالتيُجمعتُبيفُالحفعُمفُجيةُالكجكدُكالحفعُمفُجيةُالعدـُفيُآفُكاحد،ُقكلوُ
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ]ُتعالى:

ُ.(1)[گ
ُ

 الصورة الثالثة: حفع العقل:
ُكرُ ُفشرعنا ُكبو ُالتكميف ُمناط ُفيك ُكبيرة، ُأىمية ُالعقل ُأكلى ُكفض ُـ ُسائراإلنساف ُعمى  مو

ُُ؛المخمكقات ُكلذلؾُشرعُمفُاألحكاـ ُالعقلُكالحفاظُعميو، ُيضمفُسبلمة ُالكجكدُما مفُجية
ُكمفُجيةُالعدـ:

تزكيةُالعقلُكتنميتو،ُبالتأملُُكسائلُحفعُىذاُالمقصدمفُُحفع ىذا المقصد من جية الوجود:
ُماديةُكم ُتغذية ُكتغذيتو ُالنافعة، ُالعمكـ ُكسائر ُتعالى:(2)عنكيةكالتفكر، ُفيُقكلو ُكما  ۇ]،

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

.(3)[   ې ې ې ې ۉ
ُ.(4)"تعممكاُكتابُهللاُكاقتنكه:ُ"كقكلوُملسو هيلع هللا ىلص

ُُكُ:من جية العدمحفع ىذا المقصد  ُالمسكرات، التيُقدُُ،أكُالمشركباتُ،المطعكماتكتحريـ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]،ُكماُفيُقكلوُتعالى:ُتؤثرُفيُسبلمةُالعقل

ُ(5)[ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ُالمحرمات، أؼُكسيمةُبُكالتحريضُعمىُىذه
ُ.مفُمقاصدُالشريعةتمسُىذاُالمقصدُامةُالتيُيدُ الُصكرةُمفُالصكريعتبرُكانتُ

ُ
ُ
ُ

                                                 

 .[81]طو:ُُ(1)
(.135السيارؼ،ُاألمفُالداخميُفيُضكءُمقاصدُالشريعةُ)صُ (2)  
ُ.[51]البقرة:ُُ(3)

[ُقاؿ17361ُ:ُرقـُالحديث28/591ُ]أحمد:ُمسندُأحمد،ُالشامييف/ُحديثُعقبةُبفُعامرُالجيني،ُ(4) 
 .األرنؤكط:ُصحيحُ)انظر:ُحاشيةُالمسندُمفُنفسُالمصدر(

ُ.[90]المائدة:ُُ(5)
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 حفع النسل: الصورة الرابعة:
ُكسفُ اىتُ ُفاإلسبلـُُُ ُحفعُالنسل، ُكذلؾُبمقصد ُتشريعاتُُكُـ ىكُُألنوُمبادغُلمحفاظُعميو؛لو

؛ُألنوُػُعمىُىذاُالمقصددُ ،ُكجعلُعقكباتُرادعةُلمفُيتعكلىُلبناءُالمجتمعُالصالحالمبنةُاأل
ُؾُالمجتمعُالمسمـُكانحبللو.لتفكُُِّمدعاةٌُ

ُتعالى:ولو قكماُفيُعمىُالزكاج،ُكالترغيبُفيو،ُُكالحثُُِّحفع ىذا المقصد من جية الوجود:ُ
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

األعراضُمفُُصكُفالنكاحُُكالتحريضُعمىُيعتبرُُك،ُ(1)[   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
ُ.التيُتحافعُعمىُىذاُالمقصدُمفُمقاصدُالشريعةُصكرقبيلُال

ُككلُُِّ:من جية العدمحفع ىذا المقصد  ُالزنا ُكاالختبلطُُكتحريـ ُكالخمكة، ُكالنظر، مقدماتو،
ُفيُقكلوُتعالى:كالسفكر،ُكتحريـُالقذؼ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]ُ،ُكما

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]،ُكتحريـُالتبني،ُكماُفيُقكلوُتعالى:ُ(2)[

ُُك(3)[ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ُكالتحريضُعمىُالقذؼ،ُ، التحريضُعمىُالزنا،
كالتحريضُعمىُالتبرجُكالسفكر،ُكالتحريضُعمىُاالختبلط،ُكنشرُالفاحشةُفيُالمجتمعُالمسمـ،ُ

ُ.الُكىكُحفعُالنسلأمسُبمقصدُعظيـُمفُمقاصدُالديفُتُيعتبرُصكرةُمفُالصكرُالتي
ُ

 الصورة الخامسة: حفع المال:
ُ ُاإلنسانية، ُالحياة ُضركريات ُمف ُاإلسبلـ ُمااعتبره ُاألحكاـ ُمف ُكحفظو ُكشرع ُصيانتو يكفل

ُمفُجيةُالكجكدُكمفُجيةُالعدـ:ُعمىُاكتسابوُكتحصيمو،ُجعُُشُُِّيُ ماُكُ،كتنميتو
،ُكماُفيُالتحريضُعمىُالتجارة،ُكالسعيُكالكسبُالحبلؿكُالوجود:حفع ىذا المقصد من جية 

،ُ(4)[  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]قكلوُتعالى:ُ

ُ.(5)[ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]كقكلوُأيضا:ُ

                                                 

[.3]النساء:ُ (1)  
 .[32]اإلسراء:ُُ(2)
 .[5]األحزاب:ُُ(3)
 .[15]الممؾ:ُُ(4)
 .[275]البقرة:ُُ(5)



 

19 

 

ىذاُالمقصدُمفُالتيُتساىـُفيُحفعُكالتحريضُعمىُىذهُاألعماؿُيعتبرُصكرةُمفُالصكرُُ
ُ.مفُمقاصدُالشريعة

ُُالمشركعة،ُبالكسائلُغيرالماؿُُاكتسابُتُالشريعةمحرُ فقدُُجية العدم:حفع ىذا المقصد من 
 ں ڱ ڱ ڱ] ،ُكماُفيُقكلوُتعالى:كلُاعتداءُعمىُماؿُالغيرُكُتُالسرقةمكماُحرُ 

ككماُُ.(1)[  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]فيُقكلوُتعالى:

ُ.(2)[   ڤ
ُف ُكالنصُمكاؿعمىُاألُاالعتداءالتحريضُعمى ُكالغش، ُمفُبالسرقة، ُفيذه ُكالربا ُكالتزكير، ب،
ُُالتيُتؤدؼُإلىُاإلخبلؿُكالتأثيرُعمىُىذاُالمقصدُمفُمقاصدُالشريعةُاإلسبلمية.ُصكرالُ

كلُماُيمسُمقاصدُالشريعةُكأحكامياُالجزئيةُفُ؛يتبيفُأفُالتحريضُسبلحُذكُحديفُمما سبق
ُيعززُمقُ،تحريضُغيرُمشركع عمىُسبلُتحقيقياُىكُتحريضُاصدُالشريعةُكيحافعُككلُما

ُ.مشركع
ُالعدـ،ُالُ ُأكُمفُجية ُالكجكد كبذلؾُيتبيفُأفُجميعُأنكاعُالتحريضُكصكره،ُسكاءُمفُجية

ُتخرجُعفُىذهُالصكرُالخمسُالتيُتتعمقُبالمقاصدُالضركريةُلمتشريع.
ُ

:(3)دوافع التحريض: المطلب الرابع  
تتنكعُدكافعُالتحريضُحسبُالغرضُمنو،ُكتختمفُىذهُالدكافعُباختبلؼُمشركعيةُالتحريض،ُ

ُالحاؿُفيُالتحريضُبدافعُاالنتقاـ.كماُأفُىناؾُدكافعُتصمحُلكبلُالقسميفُكماُىكُ
ُ

 :دوافع التحريض المشروعأواًل: 
ُكمفُُدكافعُُ ُالفخر، ُبدافع ُالعمـ ُالتحريضُعمى ُيككف ُفقد ُكمتعددة؛ ُكثيرة التحريضُالمشركع

الخيرُكمفُُيحرِّضُُـُلكيُيفخرُبيـ،ُكقدُيككفُالتحريضُبدافعُحبُُِّيحرِّضُأبناءهُعمىُالتعمُ 
ُالتحريضُبدافعُ ُيككف ُكقد ُالبيف، ُذات ُإصبلح ُككالتحريضُعمى ُالمحتاجيف، ُمساعدة عمى

ُالثكا ُعمى ُفالتحريضُالمشركعُُ،بالحصكؿ ُالمعركؼ. ُكفعل ُالمنكر ُترؾ ُُيحرِّضُعمى كمف
                                                 

 .[188]البقرة:ُُ(1)
 .ُ[38]ُالمائدة:ُُ(2) 
ُكماُبعدىا(.75ُالخميفي،ُجريمةُالتشييرُكعقكبتياُ)صُ(3)
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دكافعوُكثيرة؛ُلكثرةُاألعماؿُالمشركعةُالتيُيمكفُالتحريضُعمييا،ُلذلؾُيكتفيُالباحثُفيُىذاُ
ُالقسـُبماُسبقُاإلشارةُإليوُمفُدكافع.

ُ
 :دوافع التحريض غير المشروعثانًيا: 

 ضعف الوازع الديني:أ. 
بُفيكُييذُُِّ؛عمىُالخمقُتعالىُميُبماُفيوُمفُمبادغُكأحكاـ،ُنعمةُمفُنعـُهللااإلسبلُالديفُُ

أمكرىاُكأفعاليا،ُُفُاألخبلؽ،ُكيجعلُالنفسُدائمةُالمراقبةُهللُعزُكجلُفيُكلُِّالنفكس،ُكيحسُِّ
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]ُكماُفيُقكلوُتعالى:ُفمتىُاستشعرُاإلنسافُمراقبةُهللاُلوُفيُالسرُكالعمف،

يُبالفضيمةُكالبعدُعفُكالتحمُِّىذاُيدفعوُلفعلُالخيراتُكاالبتعادُعفُالمنكرات،ُُفإفُ ُ،(1)[ڦ
كراءُُرئيٌسُُفُضعفُالكازعُالدينيُدافعٌُإ؛ُإذُعفُالتفكيرُفيُالجرائـُالرذيمة،ُكالتيُبدكرىاُتبعده

كلُجريمةُحتىُيكادُيككفُىذاُالدافعُالرئيسُالذؼُيدفعُإلىُارتكابُالجريمةُكماُعداهُمفُ
ماُىيُإالُثمرةُلضعفُالكازعُالديني،ُكالتحريضُغيرُالمشركعُجريمةُتعاقبُعميوُدكافعُ

الشريعةُكماُسيأتيُبيانو،ُبماُأفُالتحريضُجريمةُفبلُبدُأفُيككفُالدافعُعميوُىكُضعفُ
يَُكُىَكُُمْؤِمٌف،َُكاَلُاَلَُيْزِنيُالز اِنيُِحيَفَُيْزنُُِ"ُ:قكلوُملسو هيلع هللا ىلصمماُيشيدُلذلؾُُ،الكازعُالدينيُبالمقاـُاألكؿ

اِرُؽُِحيفُيسرؽَُكُىَكُُمؤمف ُ،معناهُالُيفعلُىذهُالمعاصيُكىكُكاملُاإليمافأن ُ.(2)"َيْسِرُؽُالس 
فالمؤمفُالُيرتكبُالجريمةُإالُفيُحالةُمفُالضعفُاإليمانيُالتيُتمنعوُمفُالتفكيرُفيُ

ُ.(3)عكاقبُفعمو
ُ

 ب. الحسد:
ُال ُنعمة ُزكاؿ ُتمني ُىك ُالحاسدمالحسد ُإلى ُلتصل ُالذميمة،ُ(4)حسكد ُالصفات ُمف ُكالحسد ،

كمفُأىـُلكازمو،ُسكءُالظفُباآلخريف،ُُ؛كاآلفاتُالخطيرةُالتيُماُكجدتُفيُمجتمعُإالُكمزقتو
تككفُىذهُلخريفُىُالدكاـُيتمنىُزكاؿُالنعـُعفُاآلكتتبعُعكراتيـ،ُكالغيبةُكالنميمة،ُكالحاسدُعم

ذاُيدفعوُإلىُالتفكيرُالمتكاصلُفيُالبحثُعفُالسبيلُالذؼُبوُ،ُأكُلمجردُزكاليا،ُكىالنعـُمعو

                                                 

ُ[.1]ُالنساء:ُ(1)
ُ[.6425:ُرقـُالحديث6ُ/2497ُ]البخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُالمحاربيفُمفُاىلُالكفر/ُبابُإثـُالزنا،ُ(2)
ُ(.12/60ابفُحجر،ُفتحُالبارؼُشرحُصحيحُالبخارؼُ)جُ(3)
ُ(.87الجرجاني،ُالتعريفاتُ)صُ(4)
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كسيمةُُ(1)يحققُمراده،ُكقدُيتخذُمفُالتحريضُعمىُمفُىـُأفضلُمنوُخمًقا،ُأكُمااًل،ُأكُجاًىا
ُلتحقيقُمراده؛ُلتنغيصُعيشيـُكجمبُأذػُالناسُليـُمفُخبلؿُالتجنيُعمييـُبفعلُلـُيفعمكه.

ُتحذير؛ُفقاؿ:"ُُرُالنبيفقدُحذُُِّ،كلخطكرةُالحسد ُ.ُ(2)"ُاَلَُتَحاَسُدكاَُكاَلَُتَناَجُشكاملسو هيلع هللا ىلصُمنوُأشد 
ُ

 التباغض:ت. 
إفُالتباغضُيعميُالنفكسُكيطمسُالبصائرُكيقكدىاُإلىُمراتعُالشيطافُدكفُأدنىُتفكيرُفيُ

الرجلُاآلخرُعكاقبُالفعل،ُككـُمفُالخبلفاتُبيفُالناسُكافُالدافعُلياُالتباغض؛ُفعندماُيكرهُ
فإنوُالُيألكاُجيًداُفيُالسعيُلمنيلُمنو،ُكشفاءُصدرهُمنوُبأؼُكسيمةُكانت؛ُحتىُلقدُكافُ

التباغضُسبًباُألفُيكقعُبعضُالناسُفيُمستنقعُالعمالةُلكيُينتقـُممفُيكرىيـُكلكُكانكاُمفُ
الُيبعُبعضكـُعمىُبيعُبعضُ،ُكقدُحذرُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"...كالُتباغضكاُكالُتدابركاُُك(3)المؤمنيف

ُ.(4)كككنكاُعبادُهللاُإخكانا"

ُ
 :التعصبث. 

ُ،خطيرٌُُداءٌُآخرُأكُالعرؽُأكُالقكميةُأكُألؼُشيءُحزبُالكافُلمقبيمةُأكُأُسكاءًُبُإفُالتعص ُ
ُكُُ ُاألمة، ُركحُالخبلؼُكالفرقةُيفضيُإلىُبثُِّينخرُفيُجسد ُانتشرُفيُمجتمعُمفُ، ُما فإذا

أكُبيفُأفرادُُ،كاحدالأفرادُالمجتمعُُكنشرُالعداكةُكالبغضاءُبيفاُفيُتفريقو،ُالمجتمعاتُكافُسببًُ
ُيفكرُفيُكيفيةُالنيلُمفُاآلخرُبشتىُالطرؽُكالتيُمنياُطرؼٍُُمماُيجعلُكلُ ُ؛حدةاةُالُكاألمُِّ

ُ.(5)صُمنوجلُالتخمُ أمفُُأكُحتىُوئيذاإأكُُالتحريضُعميوُألجلُاالنتقاـُمنو
ُ
ُمنازعةٌُ" الخالف: ج. ُباطلُىك ُإبطاؿ ُأك ُلتحقيقُحق ُالمتعارضيف ُكاإلنسافُ(6)"تجرؼُبيف ،

ُعمىُاال ُمفطكر ُهللاُ؛بلؼتخبطبيعتو ُيعمميا ُكثيرةُعُلحكمة ُكىناؾُنصكصُشرعية ُكجل، ُز

                                                 

ُ(.1/156حميد،ُتكجيياتُ)جُ(1)
ُ[.2564:ُرقـُالحديث4/1986ُ]مسمـ:ُصحيحُمسمـ،ُالبرُكالصمةُكاآلداب/ُبابُتحريـُظمـُالمسمـ،ُُ(2)
ُكىذاُمفُخبلؿُكاقعُالتجربةُالتيُعايشنياُمفُخبلؿُعممناُفيُالمجاليُاألمني.ُ(3)
ُنفسُالصفحة.سبقُتخريجو،ُُ(4)
ُ(.10-9أبكُزيد،ُتصنيفُالناسُبيفُالظفُكاليقيفُ)صُ(5)

ُ(.101الجرجاني،ُالتعريفاتُ)ص(6) 
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ُعمى ُالناسُتدؿ ُالخبلؼُبيف ُُ؛كجكد ُفي ُكما  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ ]تعالى:قكلو

 .(2)اختبلفاُكثيرا"،ُكقكلوُملسو هيلع هللا ىلص:"ُمفُيعشُمنكـُفسيرػُ(1)[ٺ
كىذاُمفُمعجزاتوُكغمبةُالمنكرُُكالفرقةُأصحابوُبماُيككفُبعدهُمفُاالختبلؼفقدُأخبرُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُ

ُ.(3)ملسو هيلع هللا ىلص
المتتبعُلمسيرةُالنبكيةُيجدُأفُالصحابةُرضكافُهللاُعمييـُقدُاختمفكاُفيُمكاضعُكثيرة،ُكلـُيكفُ

لمتباغضُكالتدابرُكالتناحر،ُفقدُاختمفكاُفيُكفاةُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص،ُكماُاختبلفيـُفيُالخبلؼُبينيـُدافًعاُ
مكافُدفنوُملسو هيلع هللا ىلصُإالُخيرُشاىدُعمىُذلؾ،ُكاختبلفيـُفيُالخبلفةُبعده،ُكاختبلفيـُفيُقتاؿُمانعيُ

ُ.(4)الزكاة
قدُفتحُعمىُاألمةُأبكاًباُعديدةُُةإالُأفُالخبلؼُعندُأصحابُالقمكبُالمريضة،ُكالنفكسُالضعيف

مفُأبكابُالشرُكالفتنة؛ُألنيـُالُيقبمكفُالمخالفُليـُفيُالرأؼ؛ُلذلؾُالُيألكفُجيًداُفيُتحقيرُ
ُحتىُتحكُ  ُرأيو، ُكتسفيو ُإلىُعداءُشخصي،ُالمخالفُكتصغيره ُالخبلؼُفيُكجياتُالنظر ؿ

ُلمذات،ُكمحاكلةُلمنيلُمفُُ،ككافُدافًعاُلمتحريضُعميو سكاءُفيُالسرُأكُفيُالعمف،ُكانتصاًرا
ُكمفُنزغاتُ ُاليكػ، ُاتباع ُمف ُكىذا ُمكقفُالمخالفُكضبلؿُسمككو، ُإلثباتُخطأ المخالف،

لممسمـُلمجردُاختبلفوُفيُمسائلُبسيطة،ُأفُيصلُبوُاألمرُإلىُالتحريضُُالشيطاف،ُكالُيحقُ 
ُعميو.

ُ
 :تحريض المشروع وغير المشروعدوافع مشتركة بين الثالًثا: 

 أ. االنتقام:
ُ ُفيُكاالنتقاـ ُالحاؿ ُىك ُكما ُألغراضُمشركعة ُكدافع ُيستخدـ ُأف ُفيمكف ُحديف؛ ُذك سبلح

 ۋ ٴۇ ۈ]تحريضُالمؤمنيفُعمىُالجيادُكاالنتقاـُمفُالعدكُكماُفيُقكلوُتعالى:ُ

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

                                                 

ُ[.19]ىكد:ُُ(1)
ُالسنة،ُ(2)  [ُقاؿُاأللباني:ُصحيح4607ُ:ُرقـُالحديث4/200]ُأبكُداكد،ُسنفُأبيُداكد،ُالسنةُ/بابُلزـك

ُ(.1/499جُ–2547)انظر:ُصحيحُالجامعُلؤللباني:ُرقـُ
ُ(.97العديد،ُشرعُاألربعيفُالنككيةُ)صابفُدقيقُُ(3)
ُُ(.10ابفُحميد،ُأدبُالخبلؼُ)صُ(4)
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ،ُفيناُاالنتقاـُكافُأحدُدكافعُالتحريضُعمىُالجيادُفيُسبيلُهللا.(1)[ٹ

يحدثُعندماُيحصلُالخبلؼُكالشقاؽُكماُأنوُيمكفُأفُيستخدـُألغراضُغيرُمشركعةُكماُُ
،ُثـُحصلُبينيـُفرقةُ،شخصيفُكانتُتربطيـُعبلقةُماُأكُبيفُُبيفُصديقيف،ُأكُبيفُشريكيف،

ُأ ُفيبدأ ُالتحريضحدىـ ُكسائل ُمف ُكسيمة ُبأؼ ُكالتحريضُعميو ُلآلخر، ُمنو.ُُبالكيد لبلنتقاـ
ُيصلُ ُكقد ُالبصيرة، ُيعمي ُألنو ُالجانب؛ ُىذا ُالتحريضُفي ُدكافع ُأخطر ُمف ُيعتبر فاالنتقاـ

ُبصاحبوُإلىُالتحريضُعمىُالقتل،ُكعمىُأبشعُأنكاعُالجرائـ.
ُ
 الكسب المادي: . أ

ُقدُيككفُالدافعُكراءُالتحريضُالكسبُالم ادؼ،ُكذلؾُبأفُيتفقُشخصُمعُآخرُعمىُأفُيقـك
مكانيات،ُعمىُأفُيتـُدفعُمبمغُمفُالماؿُمقابلُىذاُ بعمميةُالتحريضُباعتبارهُصاحبُميارةُكا 

تحملُماُيترتبُعمىُالتحريضُمفُآثارُكأضرارُتطميًناُلممحر ضُُكالتحريض،ُكربماُيتـُضمافُ
ُكتشجيًعاُلوُعمىُالقياـُبعمميةُالتحريض.

ُ
 ذلك:ومثال 

ُبالتحريضُعمىُ ُيقكـ ُأف ُعمى ُإعبلمي ُمنبر ُفي ُمعيف ُفرد ُأك ُمعينة ُعصابة ُتستأجر أف
ُالناسُبمقاطعتياُأكُالثكرةُعمييا.الحككمةُأكُعمىُجماعةُأخرػ،ُكا غراءُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

                                                 

 [.15-13]ُالتكبة:ُُ(1)
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ُ:وسائل التحريض وأنواعو الثاني: المبحث
ُ:وسائل التحريض: المطلب األول  

ُتختمفُ ُكقد ُكما ُالتحريض، ُتختمفُباختبلؼُمكضكع ُكمتنكعة، ُالتحريضُمتعددة ُكسائل إف
ُُ ُأيًضُالكسائل ُإلىُمكافُكمفُزماف ُمفُمكاف ُغيرُلىُزمافإا ُكمنيا ُمشركع، ُىك ُما ُفمنيا ؛

ُأفُُِّ؛المشركع بشكلُمزدكج،ُبمعنىُأنياُتصمحُألفُتككفُُتستخدـُىناؾُكسائلُيمكفُأفُكما
ياُيمكفُأفُتستخدـُلمتحريضُعمىُفعلُغيرُمشركعُفعلُمشركع،ُكماُأنُِّكسيمةُلمتحريضُعمىُ

إالُأفُالباحثُقدُكجدُأفُكلُمفُتكمـُعفُكسائلُالتحريضُحصرُىذهُالكسائلُفيُالتحريضُ
أؼُُارتكاب عمى،ُمعُالعمـُأفُىذهُالكسائلُيمكفُاستخدامياُفيُالتحريضُ(1)عمىُالجريمةُفقط
ُأكُمباًحاُأكُمحرًما،ُكماُسيأتيُبيانو:ُأكافُطاعةًُفعلُكاف،ُسكاءُ

ُ
  :، أو اإلكراهالجسدي أواًل: اإليذاء

أؼُفعلُُارتكاب عمىُالتحريض كسائل مف كسيمةُاألطراؼ أك الجسد عمى باالعتداء اإليذاء يعدُ 
ُمباًحاُأكُمحرًما:ُككافُىذاُالفعلُطاعًةُأأكاف؛ُسكاءُ

عمىُُكماُىكُالحاؿُفيُعقكباتُالتعزيرُلمحثُُِّالحض على فعل الطاعة:أما استخدامو في  .ُأ
ُالمحظكرُ ُترؾ ُعمى ُكالحث ُالشريعة، ُأكجبتو ُمما ُكغيرىا ُالصبلة، ُكإقامة ُالمأمكر فعل

ُكالتعزيرُألجلُترؾُالربا،ُكغيرهُمماُحرمتوُالشريعة.
نوُمفُأجلُبكماُىكُالحاؿُفيُعقكبةُاألبُالُأما استخدامو في الحض على فعل المباح: .ُب

ُ.كفقُطاقتوُكقدرتووُعمىُالعملُالتعمـُكالتفكؽُفيُدراستو،ُككمفُيعاقبُعبدهُلحثُِّ
كمفُييددُشخًصاُسكاًءُكافُبالقتلُأكُبإىدارُُأما استخدامو في الحض على فعل الحرام:ت. 

ُعضكُمفُأعضائو،ُإفُلـُيكفر،ُأكُإفُلـُيقتلَُعْمًرا،ُأكُيتمفُماؿُزيدُمفُالناس.
ُالُمح ُلمضربُأكضُعمىُالفعلُتجنبًُرُ فيقدـ  عمى أك عمىُأعضائو، أك جسمو، عمى ًفاخُك ا

منفعة ُكمماُيشيدأعضائو، ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ] قولو تعالى::ُذلؾل 

ُ.(2)[   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
ُـكعرضكاُعمييكعذبكىـ،كغيرهُُرضيُهللاُعنوُعمارُبفُياسرُفُالمشركيفُأخذكاإوجو الداللة:

حتىُأجبركىـُعمىُكأفُيقكؿُفيو:ُإنوُساحرُشاعرُكذابُحتىُيطمقكاُسبيمو،ُُملسو هيلع هللا ىلصبدمحمُُكاأفُيكفُر

                                                 

 .(291(؛ُالحمبي،ُشرحُقانكفُالعقكباتُالقسـُالخاصُ)ص351الزيني،ُالتمالؤُكأثرهُ)صُ(1)

 .[106]النحل:ُُ(2)
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صمىُهللاُذىبُإلىُالرسكؿُُكُىذهُالكممةُأطمقكاُسبيمو،ُكبعدمفُشدةُالعذابُُالنطقُبكممةُالكفر
ًاُباإليماف،ُقاؿ:ُكيفُتجدُقمبؾ؟ُقاؿ:ُأجدهُمطمئن":ُملسو هيلع هللا ىلصكقصُعميوُالقصة،ُفقاؿُلوُُعميوُكسمـ

ُ.(1)"فإفُعادكاُفعد
ُمثاؿُكاضحُعمى ُالجسدؼُأفُكىذا ُمفُكسائلُاإليذاء ُككسيمة ُعمىُارتكابُُاستخدـ الحِضّ

أجبرهُعمىُالتظاىرُبالكفرُُفُالمشركيفُعذبكاُعمارًاُبغطوُفيُالماء،ُمماُإحيثُالفعلُالُمحر ـ،ُ
ُُشرىـ.ُلمتخمصُمف

ُ
 عالقة اإلكراه بالتحريض:ث. 

البدُمفُبيافُدرجةُاإلكراهُكاإليذاءُالتيُُ،ـُتحريًضالكيُيعتبرُاإليذاءُأكُاإلكراهُعمىُفعلُالمحرُ 
فُمدػُأكُحدكدُمسؤكليةُالفاعلُـ؛ُكذلؾُلكيُيتبيُ يمكفُأفُتعتبرُتحريًضاُعمىُالفعلُالمحرُ 

ُكماُيترتبُعميوُمفُعقكبة.
ُ
 :بين اإلكراه والتحريض االتفاق واالفتراقوجو .1ُ

اُاإلكراهُفيوُإجبارُكتيديدُعمىُالتحريضُفيوُإثارةُلفكرةُالجريمةُفيُنفسُالمباشرُليا،ُأمُ 1,1ُ
 ارتكابُالمباشرُلمجريمة.

فينعدـُاختيارُُ،اإلكراهًُراُبيفُاالستجابةُأكُاالمتناع،ُأمايككفُمخيُ ُفيُالتحريضُالشخُص1,1ُُ
 .إفُكافُاإلكراهُممجئاُالشخصُفيُارتكابُالجريمة

ُيتبعافُلبلشتراؾ1,1ُُ يتفقُكلُمفُالتحريضُكاإلكراهُفيُأنيماُيسبقافُكقكعُالجريمة،ُكأنيما
ُ.(2)غيرُالمباشر

إغراءُعمىُارتكابُالجريمة،ُكليسُُعبارةُعفُتحريضُفيُحقيقتوالأفُُمما سبق يتبين للباحث:
اُمشابيًُُئممجاإلكراهُغيرُاليعتبرُُلذلؾُ؛فيوُضغطُعمىُإرادةُالجانيُلدرجةُسمبُىذهُاإلرادة،ُ

كحثوُعمىُالفعلُُبلُىكُمجردُإغراءُالجانيُ؛الُيصلُإلىُدرجةُسمبُاالختيار؛ُألنوُلمتحريض
ُالحالةُالُيككفُمسمُككرَُالمُُفُ،الرتكابُالجريمة ُفيُىذه ُكاالختيارُتمامًُه كيككفُلوُُا،ُبُاإلرادة

عميو؛ُلذلؾُيعتبرُاإلكراهُغيرُالممجئُُُمجاؿُلمتحملُكالصبرُلئلقداـُعمىُالفعلُأكُعدـُاإلقداـ
ُكسيمةُمفُكسائلُالتحريض.

                                                 

األلبانيُمكسكعةُُ(؛12/312ابفُحجر،ُفتحُالبارؼُ)جُانظرُكذلؾ:ُ(؛17/304الطبرؼ،ُجامعُالبيافُ)جُ(1)
 .(5/659األلبانيُفيُالعقيدةُ)ج

 .(339-338(؛ُنجـ،ُقانكفُالعقكباتُالعاـُ)ص10/353ابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُكانظرُكذلؾ:ُ(2)
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ُ
 :المادي: اإلغراء نًياثا
 فييقالأنيمكنالجسدياإليذاءفيقيلماُسيأتيُاإلغراءُالماليُمعُبعضُاالختبلؼُالذؼ

ُبيانو:
كتحريضُالمسمميفُعمىُحفعُالقرآفُُاستخدام اإلغراء المالي في التحريض على الطاعة:أ. 

ُبذلؾُترغيبيـُ مقابلُمكافآتُمالية،ُككتحريضُالمسمميفُعمىُالخركجُلقتاؿُاألعداءُمستخدًما
ُفيُالغنائـُعندُتقاعسيـُعفُالخركجُلمجياد.

ُالمسابقاتُلى الفعل المباح: استخدام اإلغراء المالي في التحريض عب.  ُفي ُيحصل كما
ُيككفُمباحا.ُ،تُكالُجعالةُعمىُُفعلُماكالمكافآ

ضُاآلخريفُعمىُسرقةُحرُِّكمفُيُُُاستخدام اإلغراء المالي في التحريض على الفعل الحرام:ت. 
ضُعمىُالحرابة،ُأكُارتكابُحرُِّاألمكاؿُمقابلُنصيبُليـُأكُمقابلُامتيازاتُأخرػ،ُأكُكمفُيُُ

مبالغُمالية،ُكماُىكُحاصلُمعُ بإعطاء دالكع أك لمغير، اليديةالجرائـُبكافةُأنكاعياُمفُخبلؿُ
ُالعمبلء.

 حاجةُالمحر ض المحرِّض استغل إذا خاصة التحريض، كسائل أخطر مفيعتبرُاإلغراءُالماليُ
كأف،ُالمالية يككُف ًُفقيرا كيحتاج ،الماؿ أك ًُمدينا ًُدينا ًُكبيرا يستغرُؽ كل ؛ُفإنوُينساؽُكراءُمالو

 المحرضُدكفُالتفكيرُبعكاقبُفعمو،ُكماُيحصلُمعُالعمبلءُمثبل.
 ُ

 التغرير:  :ثالًثا
متاع ُمف بو اغتر كما األباطيل، ُكالغركر: بو، خدع بالشيء،ُكاغترُ  ،غرر مفُلغة: التغريرأ. 
ُُ.(1)الدنياُ
 .التغريرب اصطالًحا:ُىك حمل الغير عمى التصرؼ الضار ،بإرادتو ،كاختياره بتزييفُالتصرؼ 
،لو قناعو ُُ.(2)بو كا 

التحريضُعمىُالطاعةُبالتغريرُنكعُُاستخدام التغرير واإلقناع في التحريض على الطاعة:ت. 
مفُأنكاعُالتدليسُكصكرةُمفُصكره،ُكىكُفيُالحقيقةُتنفيرُعفُالديفُكطعفُفيُمصداقيتو،ُ
بخبلؼُاإلقناع؛ُفيكُكسيمةُمفُكسائلُالتحريضُعمىُالطاعةُأمرُهللاُبياُمفُخبلؿُمجادلةُ

ُـ.أىلُالباطلُكمحاججتيـُبالبراىيفُكاألدلةُلحمميـُعمىُاعتناؽُاإلسبل

                                                 

 ُُ.(2/1249)جُمكسكعةُكشاؼُاصطبلحاتُالفنكفُكالعمـكُ،التيانكُؼُ(234الرازؼ،ُمختارُالصحاحُ)صُ(1)
ُُ(.257السراج،ُضمافُالعدكافُ)صُُ(2)
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ُالتغريرُعمىُالفعلُعلى الفعل المباح في التحريض استخدام التغرير واإلقناعث.  ُاستخداـ :
ُالناس،ُ ُبيف ُأسبابُالتناحر ُسببُمف ُكىك ُليـ، ُالغبف ُكمف ُالغشُلممسمميف ُمف ُيعد المباح
بخبلؼُاإلقناعُفإنوُكسيمةُمفُكسائلُالتحريضُعمىُالفعلُالمباح،ُكمفُيقنعُأبناءهُبضركرةُ

ُالتعمـ.
التغريرُكاإلقناعُفيُىذاُالقسـُُاستخدام التغرير واإلقناع في التحريض على الفعل الحرام:ج. 

ُبحدُذاتو،ُفإذاُكافُالتغريرُفيُبابُالفعلُالمباحُحراًما،ُفتككفُحرمتوُفيُالفعلُالحراـُ حراـٌ
  ،حقيقتو غير عمى الكاقع لو كيصكر  ،الفاعل نفس في ىـالُك يزرع الذؼمفُبابُأكلى؛ُألفُ

بحيث لك لـ يتـُاألمر كفق ىذه الصكرة، لما فكر الفاعل في ارتكاب الفعل، (1)كاإلقداـُعميوُ،
ُعمىُ ُككالتحريضُعمىُالتمرد ُالفكر، ُالتحريضُعمىُحرية ُمفُخبلؿ كالتحريضُعمىُالردة

ُحقكؽُالمرأة.أحكاـُاإلسبلـُمفُخبلؿُالدعكةُإلىُ
أماُإقناعُالُمحرِّضُبارتكابُالجريمةُمفُخبلؿُزرعُفكرةُالجريمةُفيُعقلُالُمحر ضُبماُيسمىُ
اليكـُبغسيلُاألدمغة،ُكيعدُالتغريرُكاإلقناعُمفُأخطرُأنكاعُالتحريضُعمىُالجرائـ؛ُألنوُيجعلُ

كماُيحصلُُصنًعا،مفُالُمحر ضُُيقدـُعمىُالفعلُالحراـُبقناعةُتامة،ُكىكُيحسبُأنوُيحسفُ
ُكرجكلة،ُ ُشرؼُكشيامة ُألنو ُالثأر؛ ُأخذ ُعمىُضركرة ُأبنائيا ُبإقناع ُالعائبلت ُمف ُكثير عند
ُلمتحريضُعمىُ ُكاحد ُآف ُفي ُالتغرير ُاستخدـ ُعمى ُكاضح ُمثاؿ ُكىذا ُالمفردات، ُمف كغيرىا

ُالجريمة.
ُ

 :المسموعة والمقروءةو  المرئية ائل اإلعالم: وسرابًعا
ُفُُمفُىناُيتبيُُِّكفبلُيكادُيخمكُبيتُمنيا،ُبيفُالناسُاُأكثرُالكسائلُانتشارًُالكسائلُاإلعبلميةُمفُ

حجـُنفعياُأكُضررىا،ُفييُقدُتستخدـُفيُنيضةُالمجتمع،ُكماُيمكفُأفُتستخدـُفيُتدميره؛ُ
ُفيُ ُاستخداميا ُيمكف ُكما ُالطاعة، ُعمى ُالتحريض ُفي ُالكسائل ُىذه ُاستخداـ ُيمكف لذلؾ

ُالتحريضُعمىُالفعلُالمباح،ُأكُعمىُالفعلُالحراـ،ُكماُسيأتيُبيانو:
اإليمافُباهللُكالتحريضُعمىُُلتحريض على الطاعة:ا يالمختلفة ف استخدام وسائل اإلعالمأ. 

ككالتحريضُعمىُتعمـُأحكاـُاإلسبلـ،ُككالتحريضُعمىُنشرُالدعكةُإلىُهللا،ُككالتحريضُعمىُ
ُالحسنة ُاألمكاؿُُ،األخبلؽ ُحفع ُكعمى ُالبيف، ُذات ُإصبلح ُكعمى ُاألمانة، ككالتحريضُعمى

ُ.أعماؿُالبرُالمختمفةُكلُعمىالعامة،ُُك

                                                 

(؛ُنجـ،ُقانكفُالعقكباتُالعاـ138ُفكده،ُالجرائـُالجنسيةُ)صُُ(؛292السالـ،ُشرحُقانكفُالعقكباتُ)صُ(1)
 ُُ(.338)ص
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كالتحريضُعمىُ :الفعل المباحلتحريض على ا اإلعالم المختلفة في م وسائلاستخداب. 
ُالعمل ُكالتحريضُعمى ُالرياضة، ُاألعماؿُممارسة ُمف ُشابو ُكما ُالتجارة، ُكالتحريضُعمى ،

ُالمباحة.
كالتحريضُعمىُالردة،ُُ:الفعل الحراملتحريض على ا المختلفة في اإلعالم استخدام وسائلت. 

ُاليابطة،ُ ُكالمسمسبلت ُالخميعة، ُاألفبلـ ُبث ُخبلؿ ُمف ُكالفجكر ُالفسق ُعمى ككالتحريض
 ارتكابيا ككيفية، مفصمةال ىاأخباُر نشركاألغانيُالماجنة،ُككالتحريضُعمىُالجريمةُمفُخبلؿُ

بصكرة مبالغ ،فييا حيث ينطكُؼ ذلؾ كاإلثارةُمماُُيكجدُُالتشكيقُعمى في نفس الشخص مف 
الحكافز الباعثة عمى اقتراؼ مثلُىذهُالجرائـُحب اُفيُالتقميد(1)ُ.فنشر أخبار الجريمة ؛ممنكع 
ألف ضرره متمثلُفي إشاعة ركح ،اإلجراـ كتبصير المنحرفيف بأساليب ممارستو.ُ

ُ
 :(2)الحيوان إغراء  :خامًسا

لمحيكاناتُاستخداماتُمختمفة،ُمفُىذهُاالستخدامات،ُاستخدامياُككسيمةُمفُكسائلُالتحريضُ
ُعمىُالفعل،ُسكاءُكافُىذاُالفعلُمباًحاُأكُمحرًما:ُ

كمفُيحرضُالكمبُالُمعمـُعمىُأ. استخدام إغراء الحيوان في التحريض على الفعل المباح: 
ُحراس ُعمى ُككتحريضو ُككتحُرالصيد، ُالماشية، ُالجناةُة ُعف ُبالكشف ُالقياـ ُعمى يضو

 كالمجرميف.
 الحيكانات ضحرُِّالم ُُيستخدـ قدُب. استخدام إغراء الحيوان في التحريض على الفعل المحرم:

المدربة ككسيمة لتحقيق ،الجريمة بحيث يككُف ًُابعيد عفُمباشرة ،الجريمة كيككُف الحيكاف ىنا ىك 
الكسيمة كالمباشر بنفس ضُحرُِّضُكمبوُالمدربُعمىُإيذاءُاآلخريف،ُككمفُيُُحرُِّكمفُيُُ ،الكقت

ُالمدربُعمىُإتبلؼُأمكاؿُالناس ُالحيكاناتُاأُلَخرحرُِّكمفُيُُُكُ،كمبو ُ،ضُدابتوُعمىُمصارعة
ُكماُيحدثُفيُكثيرُمفُالبمداف.

ُ
ُ
ُ
 

                                                 

ُتككيناُكتقكيماُ)صُ(1)  .(113-111الشرقي،ُالباعثُكأثرهُفيُالتصرفاتُ)صُ؛(150بيناـ،ُالمجـر
عميش،ُشرحُمنحُالجميلُُ؛(8/144اليذلي،ُشرائعُاإلسبلـُ)جُ؛(10/25جالعاممي،ُالممعةُالدمشقيةُ)ُ(2)
  ُ(.9/23)ج
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ُضرر وعقوبتو: المبحث الثالث: حكم التحريض المفضي إلى
ُُ:حكم التحريض: المطلب األول  

ُ:حكم التحريض بمفيومو الواسع: الفرع األول
عمىُاإلثـُُفالتحريضُقدُيككفُعمىُالبرُكالتقكػ،ُكقدُيككفُُ؛يختمفُحكموُباختبلؼُمكضكعو

ُفإفُالتحريضُتعتريوُاألحكاـُالخمسة،ُفقدُيككفُكاجبًُ ُتكقفُعميوُقياـُُاُكالعدكاف،ُكمفُىنا إذا
ثمةُمحفزُإليوُإالُالتحريضُمفُُالكاجبُمثلُأفُيتقاعسُالمؤمنكفُعفُالجيادُكالكاجب،ُكلـُيكفُ

كالحميةُعمىُاألىل،ُفيناُيككفُالتحريضُفيُُخبلؿُإثارةُالغيرةُعمىُالعرضُكعمىُالديفُكالديار،ُ
فل،ُكقدُيككفُاُإذاُكافُىدفوُالتحفيزُعمىُأداءُالنكامندكبًُُا،ُكقدُيككفُالتحريضُىذاُالمقاـُكاجبًُ
ُضُممفُلدييـُالحميةُالجاىمية،ُمنوُارتكابُجريمة،ُككافُالُمَحرُ ُاليدؼُاُإذاُكافُالتحريضُحرامًُ
ُالثأرُكالتحريضُ ُحقُعمى ُالتحريضُمكُرمثبًلُُبدكفُكجو ُيككف ُكقد ُيُُاىًُُك، ُكمف ضُعمىُحرُِّ،

ـُعميكـ:ُعقكؽُاألميات،ُككأدُالبنات،ُفائدةُمنو،ُلقكلوُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"ُإفُهللاُحُرُضاعةُالماؿُفيماُالُإ
ُقيلُكقاُكمنعُكىات،ُ ُلكـ ُالماؿ"ككره ضاعة ُكا  ُالسؤاؿ، ُككثرة ُ(1)ؿ، ُيككفُالتحريضُمباحًُ، اُكقد

ُ.راءُسمعةُمعينةُبيدؼُالدعايةُلياضُعمىُشحرُُِّيُُكمفُ
"كمكاردُاألحكاـُعمىُقسميف،ُمقاصدُُالقرافي:قال ،ُمكضكعوُذؼُيحددُحكـُالتحريضُىكُاُالإذًُ

فيُأنفسيا،ُككسائلُكىيُالطرؽُالمفضيةُإلييا،ُكحكمياُحكـُُكالمفاسدُُكىيُالمتضمنةُلممصالحُ
ُُ.(2)مفُتحريـُكتحميل"ُإليوُُفضتُماُأ
ُ

ُ:حكم التحريض المفضي إلى ضرر: الفرع الثاني  
ينقسم ُ يفضيُإلىُضررلذؼُفُالتحريضُيككفُبحسبُمكضكعو،ُكالتحريضُاإسبقُأفُقمناُ
  إلى قسمين:

النكعُُُعمىُالجيادُفتبترُيده،ُفيذاُضُرجبًلُحرُِّمشركعُأفضىُإلىُضرر،ُكمفُيُُُ.ُتحريٌض1ُُ
فيُسبيلُهللاُُبلُىكُتضحيةُُ،اىُضررًُمفُالتحريضُغيرُداخلُفيُىذاُالمطمب؛ُألنوُالُيسمُ 

ُالقيامةُأجرهُكامبًلُ ُُص.ُغيرُمنقُكتبارؾُكتعالى،ُُيكفيوُهللاُيـك
اُفإذُ،ذاتوُُ،ُبلُىكُجريمةُبحدُِّبالغير،ُالُشؾُأنوُمحرـٌُُاغيرُمشركعُألحقُضررًُُ.ُتحريٌض2ُُ

أؼُأنوُيزدادُُ،كمماُكافُأثموُأعظـُأكبرُُضررهماُكافُمك،ُفنتجُعنوُضررُكانتُحرمتوُأشدُ 
 باعتبارين: لذلؾُكافُالتحريضُمحرًماشئُعنو،ُضررُالناالإثموُبحجـُازديادُ

                                                 

 .ُ[2408:ُرقـُالحديث3/120ُ]ُالبخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُاالستقراض/ُبابُماُينيىُعفُإضاعةُالماؿُُ(1) 
ُ(.2/33القرافي،ُالفركؽُ)جُ(2)
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ُُ.لـُيفضُُِـأفضىُإلىُضررُأُسكاءُفيُذاتو،ُأنوُفعلُمحرـٌُُأؼ،ُذاتوباعتبارُ.1ُ
ُُفضائوُلمضرر.إ.ُباعتبار2ُُ

ُ
 :تبار األولحريض باالعتال أدلة تحريم أوال:

ثبتتُحرمةُالتحريضُعمىُفعلُالمحرمات)المعاصي(ُفيُذاتوُ)باالعتبارُاألكؿ(ُبأدلةُمتعددةُ
ُكذلؾُعمىُالنحكُالتالي:ُ،مفُالكتابُكالسنة

  الكريم: القرآن أ. من
ُُ.(1)[ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]. قال تعالى: 1ُ

 بوُكجل ُعزهللا أمر فعلُما الحثُعمىُكالطاعة، ُعمى بالتعاكُف كجل عز هلل أمرُوجو الداللة:
ًُفبلُ،ا،ُكاالنتياءُعماُنيىُهللاُعنواُكباطنًُظاىر يعيف بعضكـ ُابعًضُعمى ،اإلثـ ُسكاءُكافُفعبًل 
أك ًُُيكجبقكال إثـ ،فاعمو أك ُكالُيعفُ،ُـحرُ ارتكابُالمُُُالتحريضُعمىُُكقائمو،ُكمفُصكرُاإلعانة

ُُ.(2)بعضكـُبعًضاُعمىُخبلؼُذلؾ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]ُقال تعالى:

ُ.(3)[ے
ُُوجو الداللة:

قكلوُتعالىُالمنافقكفُكالمنافقاتُبعضيـُمفُبعضُأضاؼُبعضيـُإلىُبعضُباجتماعيـُعمىُ
ُالنفاؽُكاألمرُبالمنكرُكالنييُعفالنفاؽُفيـُمتشاكمكفُمتشابيكفُفيُتعاضدىـُعمىُ

المنافقكفُ كمفُكسائميـُفيُذلؾُالتحريض؛ُبلُىكُمفُأىـُالكسائلُالتيُيقكـُبيا.ُ(4)المعركؼ
ُقكيضُأركانو،ُفدؿُذلؾُعمىُأفُالتحريضُعمىُالمنكراتُكالشركرُحراـ.بقصدُىدـُالديفُكت

ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

 .ُ[2]المائدة:ُُُ(1)
ُ(.9/491الطبرؼ،ُجامعُالبيافُ)جُ(2)
ُ[.67]التكبة:ُُ(3)
ُ(.4/349الجصاص،ُأحكاـُالقرآف)جُ(4)
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 :ب. من السنة
ُبباطلُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"مفُأعافُظالمًُعن ابن عباس رضي هللا عنيما قال:  ُ ليدحضُُا

قاؿ:ُقاؿُعنيماُُكعفُابفُعمرُرضيُهللاُُ،(1)برغُمفُذمةُهللاُكذمةُرسكلو"فقدُ،ُابباطموُحقًُ
ُ.(2)"حتىُينزعُلـُيزؿُفيُسخطُهللاُُ،رسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"ُمفُأعافُعمىُخصكمةُبظمـ

عماُىكُعميوُمفُاإلعانةُكىذاُكعيدُشديدُُنوُيجبُأفُيقمععمىُأُفاالحديثُدؿُ ُوجو الداللة:
ُ.(3)كلذلؾُعدهُالذىبيُمفُالكبائرُبأفُىذاُأمرُخطر،يفيدُ

ُكذلؾ ُحرمةكيدؿ ُُعمى ُارتكاب ُعمى ُاإلعانة ُكسائل ُمف ُكسيمة ُأفُُكل ُشؾ ُكال الجريمة،
ُتحفزُالنفسُُكالتحريضُأىـُكسيمةُمفُكسائ مفُشأفُالعقباتُكالعكاقبُُلُقمتلُاإلعانة؛ُألنيا

،ُفتككفُىيُأكثرىاُجرمًُ ؛ُألفُفقدُباءُبسخطُهللاُ،فمفُفعمياُا،ُاُكأعظمياُإثمًُعمىُارتكابُالمحـر
الجريمة،ُبلُىيُأشدىا؛ُُعميياُأحدُصكرُاإلعانةُعمىُُيمةُكالحثُِّالتحريضُعمىُارتكابُالجُر

ُألنوُربماُلكالهُلـُتكفُىناؾُالجريمة.ُ
ُ

  :إلحاق الضرر بالغير أدلة تحريمثانيا: 
ُ،ُكماُيمي:بالكتابُكالسنةُإلحاؽُالضررُبالغيرُدكفُكجوُحقُمحرـٌُ

 :أ. الكتاب
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک]ُ. قال تعالى:1ُ

ُُ.(4)[ ڱ ڱ
األذػُُدلتُاآليةُعمىُتحريـُإيذاءُالمسمـُبأّؼُكجوُمفُاألذػ،ُفبلُيحلُإيصاؿُُوجو الداللة:

اُفبلُيغتفرُتحريمًُُُفيُحقُالجارُأشدُ ُتو،ُكأذي(5)قحلكجكهُمفُقكؿُأكُفعلُبغيرُإليوُبكجوُمفُا

                                                 

[ُقاؿُاأللباني:224ُُ:ُرقـُالحديث1/147ُ]الطبراني:ُالمعجـُالصغير،ُبابُاأللف/ُبابُمفُاسموُإبراىيـ،ُُ(1) 
 (.2/1045ُ-6048ُصحيحُ)انظر:ُصحيحُالجامعُلؤللباني،ُرقـ:ُ

[ُقاؿ2320ُ:ُرقـُالحديث2/778ُاُليسُلو،ُ]ابفُماجو:ُسنفُابفُماجو،ُاألحكاـ/ُبابُمفُادعىُمُ(2) 
 (.2/1045ُ-6049ُاأللباني:ُصحيحُ)انظر:ُصحيحُالجامعُلؤللباني،ُرقـ:ُ

ُ(.6/94المناكؼ،ُفيضُالقدير)جُ(3)
 .ُ[58]األحزاب:ُُ(4) 
ُكالحكـُ)جُ(5)  ُ.(8/402،ُدليلُالفالحيفُ)جالككثرُؼُُ(1/511(ُالصنعاني،ُسبلُالسبلـُ)ج2/282جامعُالعمـك
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ا،ُالساعيُمبينًُاُاُكأثمًُبيتانًُُ،ُفمفُألحقُالضررُكاألذػُبالناسُبغيرُحقُفقدُاحتملُ(1)منياُشيء
ُُ.ُ.،ُأؼُسكاءُكافُبفعلُمباشرُأكُبطريقُالتحريضُكاإلغراءكالداعيُإليوفيو،ُ

ُُ.(2)[  جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ]. قال تعالى: 1ُ
لحاؽُالضررُبالغيرُدكفُكجوُشرعيُمفُاإلفسادُالذؼُُأؼُالُتعملُبالمعاصيُوجو الداللة: كا 
ُُ.(3)الساعيفُفيوُذـُهللاُتعالىُ

ُ
 :من السنةب.   
َُىَذا،ُ"ُُ. قال ملسو هيلع هللا ىلص:1ُ ـْ َُىَذا،ُِفىَُشْيِرُك ـْ َُحَراـٌ،َُكُحْرَمِةَُيْكِمُك ـْ َُبْيَنُك ـْ َُكأَْعَراَضُك ـْ َُكَأْمَكاَلُك ـْ ُِدَماَءُك َفِإف 

اِىُدُاْلَغاِئبَُ َُىَذا،ُِلُيَبمِّغُالش  ـْ ُُ.(4)"ِفىَُبَمِدُك
فُتككيدُغمعُتحريـُاألمكاؿُكالدماءُكاألعراضُكالتحذيرُمفُالمرادُبيذاُكموُبياُوجو الداللة:

ُ.(5)ُيضربُبعضكـُرقابُبعض(الًُذلؾُقكلوُملسو هيلع هللا ىلصُ)فبلُترجعفُبعدؼُضبل ُ
كصكره،ُإالُأفُيككفُبحق،ُُالشريعةُاإلسبلميةُحرمتُاالعتداءُأكُإلحاؽُالضررُبكلُأنكاعوُف

ُُاألمكاؿ.ُاألعراضُأكُسكاءُكافُىذاُاالعتداءُعمىُاألبدافُأكُ
ُ
ُُ.(6)"اَلَُضَرَرَُكاَلُِضرارَُ"ُ. قال ملسو هيلع هللا ىلص:1ُ

رُرُقدُيحصلُمفُاإلنسافُبقصدُأكُُوجو الداللة: بمعنىُالنييُعفُالضررُكالضرار،ُكالض 
ُ.(7)بغيرُقصد،ُكالضرارُيككفُمعُالقصد

ُفأفُ  ُاُكعميو ُملسو هيلع هللا ىلصُنيىُعف ُإلنبي ُالمسمـ، ُضرار ُفيككف ُالحرمة ُيقتضي ُالضررُُكالنيي إلحاؽ
ُُ.ُاحرامًُ

                                                 

 .ُ(2/204الصنعاني،ُسبلُالسبلـُ)جُ(1)
 .[77ُ]ُالقصص:ُ(2) 
ُ(.13/315القرطبي،ُالجامعُألحكاـُالقرآف)جُ(3)
 .[67ُ:ُرقـُالحديث1/24ُ]ُالبخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُالعمل/ُبابُقكلوُملسو هيلع هللا ىلص:ُربُمبمغُأكعىُمفُسامع،ُُ(4)

ُ.(1ُ/149جشرحُصحيحُالبخارػُ)ابفُبطاؿ،ُ(5)  
رقـُالحديثُُ:2/784ُ،بابُمفُبنىُفيُحقوُماُيضرُبجاره،ُاإلحكاـ/]ُابفُماجو:ُسنفُابفُماجوُ(6)

 (.3/408جُ-896اركاءُالغميلُلؤللباني،ُرقـ:ُُ[ُقاؿُاأللباني:ُصحيحُ)انظر:2341
ُ.(100فتحُالقكؼُالمتيفُفيُشرحُاألربعيفُكتتمةُالخمسيفُ)صُالنككؼ،ُكابفُرجب،ُ(7) 

ُ
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َمْفُأََعاَفَُظاِلًماُِبَباِطٍلُِلَيْدَحَضُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"ُ. وعن ابن عباس رضي هللا عنيما قال:1ُ
عنيماُقاؿ:ُقاؿُُرُرضيُهللاُ،ُكعفُابفُعم(1)"ُ،َُكِذم ِةَُرُسكِؿَُّللا ُِِبِوَُحق ا،َُفَقْدَُبِرَغُِمْفُِذم ِةَُّللا ُِ

َُِحت ىَُيْنِزعَُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"ُ َُيَزْؿُِفيَُسَخِطَُّللا  ـْ َُل ـٍ َُأْكُُيِعيُفَُعَمىُُظْم ـٍ ُِبُظْم ُأََعاَفَُعَمىُُخُصكَمٍة
"(2)ُ.ُ

ُُوجو الداللة:
فُعيدهُكأمانوُألُكذمةُرسكلو(ُأؼُأؼُبسببُماُارتكبوُمفُالباطلُحقاُ)فقدُبرئتُمنوُذمةُهللا

ُعميوُأكُخالفُماُأمرُبوُخذلتوُذمةُهللالكلُأحدُعيدًُ ُ.(3)اُبالحفعُفاذاُفعلُماُحـر
خبلؿُبيافُحكـُالمعيف،ُُا،ُكذلؾُمفُاُكعدكانًُفُعمىُحرمةُإلحاؽُالضررُبالغيرُظممًُادؿُالحديث

شؾُأنوُُفيُإلحاؽُالضرر،ُالُفإذاُكافُىذاُالكعيدُفيُحقُمفُأعافُفكيفُبالساعيُالمباشرُ
ُُا.ُأعظـُجرمًُ

ُ
أفضىُإلىُضررُأكُلـُيفض؛ُألنوُمفُكسائلُُسكاءٌُُذاتوُُِبحدُُِّأفُالتحريضُجريمةٌُُالخالصة:

،ُبُعميوُضررٌُثموُكمماُترتُ إعُحرمتوُكيزدادُعمىُالفعلُالحراـ،ُُكتغمُ ُكأساليبُالتعاكفُكالحثُِّ
ُة.ككماُتزدادُحرمتوُبناءُعمىُدرجةُإضرارهُبمقاصدُالشريعةُالخمس

ُ
 حكم التحريض الصوري:ثالثا: 

ُالحديثُعفُأنكاعُالتحريض،ُ ُالنكعُمفُالتحريضُعند ُكبسبقُبيافُىذا ُالنكعُمفُأفُما ليذا
ُخصكصيةُفبلبدُمفُبيافُحكموُبشكلُمنفردُكبمزيدُمفُالتفصيلالتحريضُلوُ

ُجريمةُُأ. صورة المسألة: ُأك ُالمخدرات ُكجريمة ُاإلجراـ، ُمحترفي ُالمجرميف ُمف مجمكعة
ُالذؼُيستحيلُ العمالة،ُفيؤالءُلدييـُِحٌسُأمنيُبدرجةُعالية،ُكقدرةُعمىُالتمكيوُكالخداعُلمحدِّ
كشفيـُبالطرؽُالتقميديةُكالمعتادة،ُكتقديميـُلمعدالة،ُكقدُتأك دُلدػُالجياتُالمعنيةُبأنيـُيقكمكفُ

ُا ُىذه ُبيـ،ُبمثل ُلئليقاع ُالتحريضُالصكرؼ ُإلى ُالمجكء ُالحالة ُىذه ُفي ُيجكز ُفيل لجرائـ،
ُكتقديميـُلمعدالة؟.

                                                 

ُ(.31سبقُتخريجوُ)صُ(1)
ُ(.31سبقُتخريجوُ)صُ(2)
ُ.(2ُ/401جالتيسيرُبشرحُالجامعُالصغيرُ)القاىرؼ،ُُ(3)
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ُ:لقولو تعالىمتُالشريعةُاإلسبلميةُالتعاكفُعمىُاإلثـُكالعدكاف،ُحرُ ُالجواب: }َكَتَعاَكُنكاَُعَمىُاْلِبرِّ
َُكاْلُعْدَكاِف{ ـِ ْث َُعَمىُاإْلِ َُتَعاَكُنكا ُكنيتُعفُالتجسسُكالتحسسُ،(1)َكالت ْقَكػَُكاَل ُكما ُ:لقولو تعالى،

َُبْعًضا} ـْ ُسكاَُكاَلَُيْغَتْبَُبْعُضُك ُ.(2){َكاَلَُتَجس 
قال الييتمي:  دلتُىذهُاآلياتُعمىُحرمةُالتجسسُكالتعاكفُعمىُاإلثـُكالعدكاف،وجو الداللة:

،ُذلؾُألفُالشريعةُ(3)كرُالناسُالمستكرةُكتتبعُعكراتيـففيُاآليةُالنييُاألكيدُعفُالبحثُعفُأم
تتشكؼُلمسترُعمىُالعاصيُأكثرُمفُتشكفياُإلىُإيقاعُالعقكبة،ُلدرجةُأنياُتمقفُالمعترؼُبذنبوُ
إلنكارُاالعتراؼ،ُكماُحصلُمعُماعزُرضيُهللاُعنو،ُكبماُأفُالتحريضُالصكرؼُقائـُعمىُ

عمىُالقياـُبالجريمةُالتجسسُأكاًل،ُكعمىُالتعاكفُعمىُاإلثـُكالعدكافُثانًياُمفُخبلؿُالتشجيعُ
ُعمييا،ُفيمكفُالقكؿُ فُقكاموُالتجسسُكالتعاكفُ؛ُألمحرـٌُُفُالتحريضُالصكرؼُفعلٌُإكالحض 

،ُكىذاُمفُحيثُاألصلُكالحكـُالعاـُلمتحريضُكىماُمحرمافُفيُالشريعةُاإلسبلميةُ،ثـاإلعمىُ
ُالحكـُلعمكـُضررىا،ُكصعكبةُكشفيا استناًداُُالصكرؼ؛ُكلكفُبعضُالصكرُُتستثنىُمفُىذا

إلىُغصبُأمكاؿُالناسُُأحًداالمصمحةُالعامةُكالضركرةُالخاصة،ُكلكُدعتُضركرةُإلىُأفُ
ذاُكجبُىذاُإلحياءُنفسُ لجازُلوُذلؾُبلُيجبُعميوُإذاُخاؼُاليبلؾُلجكعُأكُحرُأكُبرد،ُكا 

ُالظفُبإحياءُنفكس ُفما ُالعامةُمقدمةُ(4)كاحدة، ُالمصمحة ُالفقيية: ُإلىُالقاعدة ُكاستناًدا عمىُ،
،ُكلـُيكفُىناؾُكسيمةُلئليقاعُاعامُ ُ؛ُلذلؾُإذاُكافُضررُىذهُالمجمكعة(5)المصمحةُالخاصة

ُالكسيمة ُجائزةُبضكابطُ،بيـ،ُكتقديميـُلمعدالةُإالُىذه ُكافنألُ؛فإنيا المنكرُالذؼُغمبُُوُإذا
ُجاز ُكالقتل ُكالزنا ُاستدراكيا ُيفكت ُحرمة ُانتياؾ ُعنو ُثقة ُبإخبار ُبو ُاالستمرار ُظنو ُعمى

ُ ُمف ُيستدرؾ ُال ُما ُفكات ُمف ُحذرًا ُكالبحث، ُالكشف ُعمى ُكاإلقداـ ُعميو ُانتياؾالتجسس
ُلؤلمفُ(6)المحاـر ُككذلؾُحماية ُقبلُكقكعيا، ُلمجريمة ُكفيوُمحاربة ُلممجتمع، ُألفُفيوُحماية ؛

ُ ُالفقيية:" ُالقاعدة ُعمى ُسبق ُما ُإلى ُباإلضافة ُيتقرر ُكىذا ُالضرر األشدُّ ي زال  بالضررالعاـ،

                                                 

ُ[.2]المائدة:ُُ(1)
 [.12]الحجرات:ُُ(2)
ُ(.2/10مي،ُالزكاجرُعفُاقتراؼُالكبائرُ)جتالييُ(3)
 .(2/92)جُمقاصدُالشريعةُاإلسبلميةابفُعاشكر،ُ(2/188ابفُعبدُالسبلـ،ُقكاعدُاألحكاـُ)جُ(4)
(؛ُالزركشي،ُالمنثكرُفيُالقكاعد1/41ُ(؛ُاألنصارؼ،ُفكاتحُالرحمكتُ)ج3/92الشاطبي،ُالمكافقاتُ)جُ(5)

ُ(.1/389الفقييةُ)ج
 (.296،ُاألحكاـُالسمطانيةُ)صالفر اء(؛366ُالماكردؼ،ُاألحكاـُالسمطانيةُ)صُ(6)
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ُبالضكابطُ(1)"األخف ُكلكف ُالُمحرِّضُالصكرؼ، ُفعل ُبمشركعية ُالقكؿ ُيمكف ُذلؾ ُأجل ُمف ؛
ُالتالية:
 ضوابط اإلقدام على التحريض الصوري لكشف الجناة:ب. 
.ُأفُيككفُالضررُعاًما؛ُألفُالضررُالخاصُمحصكرُفيُفاعمو،ُُبينماُالعاـُضرٌرُمتعٍد1ُ

ُفتجبُحمايةُاآلخريفُمنو.
نياءُالميمةُبيا..ُأفُالُتكجدُكسيمٌة2ُ ُأخرػُمباحةُيمكفُالمجكءُإلييا،ُكا 
ُفيياُغالًباُأكُيقربُمفُحدُاليقيف.3 ُ.ُأفُيككفُالظف 
ُبالتنسيقُمعُالجيةُالقضائيةُكغيرهُمفُالجياتُذاتُاالختصاص؛ُحتىُال4ُ .ُأفُيككفُىذا

ُبيـ ُاإلضرار ُبقصد ُالجريمة ُحبائل ُفي ُبغيرىـ ُيكقعكا ُلكي ُاألفراد ُأماـ ُالمجاؿ لمجردُُيتسع
ُ.(2)إشباعُأحقادىـُأكُتكصبًلُإلىُالحصكؿُعمىُمكافأةُأكُمنفعة

كيمكفُأفُيقاسُعمىُالتعزيرُبالمصمحةُكماُفعلُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُعندماُحبسُبسببُالتيمة،ُرعايةُ
ُبُالجاني.ُكلممصمحة،ُكحتىُالُيفسحُالمجاؿُليُر

ُ
 :مفيوم الجريمة وعالقتيا بالتحريض: المطلب الثاني
 :الجريمة لغًة واصطالًحا: الفرع األول

ُجرمًُالجريمةُُالجريمة لغًة:أ.  ُيجـر ُكأجـرمفُجـر :ُتأتيُبمعنى:ُالذنبُكالتعدؼ،ُـكجُرُاُكاجتـر
ُفبلفكالكسب،ُكالقطع،ُ أذنبُكاكتسبُاإلثـ،ُأكُجنىُِجَناَية،ُكالجريمةُجمعياُُ:ُيعنييقاؿُأجـر

ُ.(3)ُكاسـُالفاعل،ُجاـرجرائـ،ُ
ُ

 :اصطالًحاالجريمة ب. 
ُ:ُعاـُكخاص.الجريمةُفيُاالصطبلحُتأتيُعمىُمعنييف

 الجريمة بمعناىا العام:. 1
ُ.ُ(4)ـُُمعاقبُعمىُفعمو،ُأكُترؾُكاجبُمعاقبُعمىُتركوىيُإتيافُفعلُمُحرُ 

                                                 

المذاىبُُقييةُكتطبيقاتياُفيُ(؛ُالزحيمي:ُدمحم،ُالقكاعدُالف199الزرقا:ُأحمد،ُشرحُالقكاعدُالفقييةُ)ص(1) 
 .ُ(2/277األربعةُ)ج

 (158جابر،ُالمساىمةُالتبعيةُ)صُ(2)

(؛ُالزبيدؼ،ُتاج7/414ُابفُسيده،ُالمحكـُكالمحيطُاألعظـُ)جُ؛ُ(12/91ابفُمنظكر،ُلسافُالعربُ)ج(3) 
 .(1/365؛ُمختار،ُمعجـُالمغةُالعربيةُالمعاصرةُ)جُ(31/386العركسُ)ج

 (.20أبكُزىرة،ُالجريمةُكالعقكبةُ)صُ(4)
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ُالتعريفُيشملُكلُمخالفة ظاىرةُكانتُأـُُ،ألكامرُهللاُتبارؾُكتعالىُكنكاىيوُأكُمعصيةُفيذا
ُ.فعلُسمبيُأـعمىُشكلُفعلُإيجابيُكانتُأسكاءُ،ُُكباطنة

ُ
 الجريمة بمعناىا الخاص:. 1

ُ.(1)رٍُأكُتعزيُبحدٍُّإماُىيُمحظكراتُشرعيةُزجرُهللاُتعالىُعنيا،ُ
 شرح التعريف: 1,1

ُ،فعلُمنييُعنو،ُأكُترؾُفعلُمأمكرُبوُارتكابىيُُالمحظورات:
ُ(2)بغيرُالشريعةاُخرجُماُكافُمحظكرًُيقيدُُُ:شرعية

ُعمىُفعمياُعقكبة.ُكجعلُارتكابياأؼُنيىُكمنعُعفُُتعالى عنيا:زجر هللا 
 : ُ.تككفُعمىُجرائـُالحدكدُكالقصاصُ،عقكبةُمقدرةبحد 

بلُتركتياُُ،عقكباتُمحددةُالمقدارُكالصفةُالـُتضعُالشريعةُليعقكبةُعمىُجرائـُُأو تعزيز:
ُ.(3)يقدرىاُحسبُالمصمحةُلمقاضي

ُ
 الخاص والجريمة بمعناىا العام:الفرق بين الجريمة بمعناىا ت. 

ُبأنياُُ،متىُتـُفعلُجريمةُقبلُمعرفةُعقكبتيا فييُجريمةُبالمعنىُالعاـ،ُفإذاُُعرفتُعقكبتيا
نتُعقكبةُمقدرةُبحٍدُأكُقصاٍصُأكُتعزير،ُفعندىاُتككفُالجريمةُبمعناىاُالخاص؛ُألنوُقدُتعيُ 

ُطبيعةُىذهُالجريمةُبمعرفةُعقكبتيا.
العقكبةُُسكاءُكانتعقكبةُُجعمتُالشريعةُلياالجريمةُىيُكلُمعصيةُُ؛على ما سبق وبناءً 

ُتقررتُعميوُعقكبةالفعلُأكُالترؾُالُيُُ،ُفمقدرةُأكُغيرُمقدرة بذلؾُتتفقُُ؛عتبرُجريمةُإالُإذا
ُ.(4)الجريمةُكصيفالشريعةُمعُالقانكفُالكضعيُفيُت

ُ
ُ:بالجريمة التحريضعالقة ث. 

ارتكابُفعلُغيرُمشركعُجريمةُفيُحدُذاتو؛ُألفُالتحريضُالُيشؾُعاقلُأفُالتحريضُعمىُ
ُكيبي فُمعالميا، ُيخمقُالفكرة ُالذؼُقد ُكُيقم لُمفُىكؿُُىك ُالفاعل، فُالعقباتُالتيُتكاجو كُييك 

                                                 

 .(322الماكردؼ،ُاألحكاـُالسمطانيةُ)صُ(1)
 .(1/66عكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)جُ(2)
 .(13-12؛ُسمكر،ُالجرائـُالّسّياسيةُ)صُ(16)صُالشاذلي،ُالجناياتُفيُالفقوُاإلسبلميُُ(3)
 (.28،ُالشبياتُكأثرىاُفيُالعقكبةُالجنائيةُ)ص؛ُالحفناكُؼُ(1/67عكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)جُ(4)
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العكاقبُالتيُتترتبُعمىُالفعلُغيرُالمشركع،ُفإذاُكانتُالجريمةُىيُفعلُمحظكرُنيتُعنوُ
لُفيُالعصيافُلمنصكصُالشرعيةُالقاضيةُبعدـُالتعاكفُالشريعة،ُُفإفُجريمةُالتحريضُتتمث

ُ.عمىُاإلثـُكالعدكاف،ُكفيُإغراءُاآلخرُكتشجيعوُكحثوُعمىُفعلُالمحـر
 

:أركان جريمة التحريض: الفرع الثاني  
ُ ُالجريمة ُبأركاف ُاألساسيةكيقصد ُمقكماتيا ُكجكًدا ُتكافرىا ُعند ُتعطييا ُكالتي ُكتقـكُمادًيا،،

ُاألركان: نوعين منالجريمةُعمىُ
ُ
ُفيُكلىيُالتيُينبغيُتكافُ:أركان عامة. 1 ُالجرائـُرىا ُالجريمة ُفتقـك ُاألركافُبغضُ، بيذه

ُ.النظرُعفُنكعيا
ةُكأركافُجريمةُالسرقُنكعيا،ُعمقُبكلُجريمةُعمىُحدهُكحسبفييُالتيُتتُ:خاصة أركان. 1

ُ.كأركافُجريمةُالقتل،ُكغيرىا
ُ

 :األركان العامة للجريمةأواًل: 
ُشرعيُالركن الشرعي:أ.  ُنّصٍ ُجريمة،ُتوينصُعمىُعدـُمشركعيُيتمثلُفيُكجكد ُكيعتبره ،

ُ غيرُُـكانتُالعقكبةُمقدرةُكماُفيُجرائـُالحدكدُكالقصاصُأأعمىُعقكبةُفاعموُسكاءُُكينص 
ُ ُتعالى: ُقكلو ُذلؾ، ُفي ُكاألصل ُالتعازير، ُجرائـ ُفي ُكما َُنْبَعثَُمقدرة َُحت ى ِبيَف ُُمَعذِّ ُُكن ا ُ}َكَما

ُ.(1)َرُسكاًل{
فبلُعقابُبدكفُبيافُمفُالشريعةُاإلسبلميةُيبيفُالصفةُغيرُالمشركعةُلمفعلُسكاءُكافُىذاُُ

ُ.(2)إذ ال جريمة وال عقوبة إال بنصُالفعلُترًكاُلممأمكرُأكُفعبًلُلممحظكر،
ُ

ُيدخلُالركن المادي:ب.  ُالذؼ ُاإلجرامي ُبالسمكؾ ُلمجريمة ُالمادؼ ُالركف ُتككينياُُيتمثل في
ُـ ُكيبرزىاُإلىُالعالـُالخارجي، ذاُلـُيتموُكانتُُفإذاُأت ُىذاُالسمكؾُكانتُالجريمةُتامة،ُكا  المجـر

ُ.(3)غيرُتامة
                                                 

ُ.ُ[15]ُاإلسراء:ُُ(1)
(؛ُالحفناكؼ،ُالشبيات107ُ(؛ُسمكر،ُالجرائـُالسياسيةُ)ص117-1/112عكدة،ُالتشريعُالجنائيُ)جُُ(2)

ُ(.98-95كأثرىاُفيُالعقكبةُالجنائيةُ)ص
(؛ُالحفناكؼ،ُالشبياتُكأثرىاُفي117ُ)ص(؛ُسمكرُالجرائـُالسياسية1/342ُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُ)جُُ(3)

ُ.(125-121العقكبةُ)ص



 

38 

 

ُأؼُفيُتعمدهُُلمجريمةُيتمثلُالركفُالمعنكُؼالركن المعنوي: ت.  ُالجنائيُلمجاني، فيُالقصد
ُكىي ُالُمحر ـ، ُُفعل ُالمتيـ ُتربط ُالتي ُكالنفسية ُالذىنية ُالفاعلُُ،الجريمةبالعبلقة بحيثُيككف

قياـُفُمسؤكليةُفعمو،ُأىميتوُلتحملُمفُىناُتقكـُكُكمريًداُلياُكنتائجو،ُمكمًفاُكمدرًكاُلمعانيُفعمو
ُ.(1)بمدػُتكفرُاألىميةُالجنائيةُفيُالجانيُمرتبطُالجريمة

ُ
:القصد الجنائي :الفرع الثالث  
لىُقصدُُفإنياليةُالجاني،ُؤُكالشريعةُمسعندماُتقررُ مسئكليةُمًعا؛ُألفُُالجانيُتنظرُلمجنايةُكا 

كبناًءُُ،غيرُمقصكدٍُُأكُعصيافٌُُ،ُىلُىكُعصيافُمقصكدٌُدرجةُالعصيافُتككفُبحسبُالجاني
ُ.ياخففتُأكُُ،العقكبةُشددعميوُت

ُ
أكُتركوُمعُُمفُقبلُالشرعُـإتيافُالفعلُالمحرُ ُاإلنسافُدُُتعمُ ُىكُالقصد الجنائي:ب المقصود. 1

.(2)الفعلُالذؼُتركوُأكُيكجبُالذؼُارتكبوُالفعلُالعمـُبأفُالشارعُيحـر
 :الفرق بين العصيان وقصد العصيان. 1

ُُ:العصيان 1,1 ُُارتكابىك ُأك ُالمحـر ُالُترؾالفعل ُالفاعلُالفعل ُيقصد ُأف ُدكف كاجب
ُـأعمديةُُالجريمةكانتُأهُفيُكلُجريمةُسكاءُفُراعنصرُضركرؼُيجبُتُك،ُفالعصيافُالعصياف

ُ.خطأ
اُفيُالشارع،ُفيكُقدُفعلُمعصيةُاُمفُنافذةُليتخمصُمنوُفيصيبُبوُمارًُكمفُيمقيُحجرًُُمثالو:

ُبإصابةُغيره،ُكلكنوُلـُيقصدُبأؼُحاؿُأفُيصيبُغيره.
ُ

معُعمموُبأفُالفعلُالكاجبُترؾُأكُُالحراـُفعلىكُاتجاهُنيةُالفاعلُإلىُ:ُقصد العصيان 1,1
ُ.(3)فيُالجرائـُالعمديةُدكفُغيرىايجبُتكفرهُُكمفُىنا،ُأكُالترؾُمحـر

ُفإنوُُاكمفُيمقيُحجرًُُمثالو: ُبقصدُإصابةُشخصُمارُفيُالشارعُفيصيبو، رتكبُامفُنافذة
ُمعصيةُكىكُقاصدُفعميا.

ُ

                                                 

 .(136-134لحفناكؼ،ُالشبياتُكأثرىاُ)صا(؛409ُ-1/402)جاإلسبلميُة،ُالتشريعُالجنائيُعكدُُُِ(1)
ُ(.560؛ُالشاذلي،ُالجريمةُ)ص(1/409)جُاإلسبلميُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُ(2)
أبكُخطكة،ُشرحُاألحكاـُالعامةُلقانكفُالعقكباتُُ(1/409)جُُاإلسبلميُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُ(3)
ُُ.كمابعدىا(314)ص
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ُالقصد الجنائي: . صور1
ُأكف،ُأكُغيرُمعيٍُُّانًُمعيُ ُأك،ُاخاًصُأكُُافقدُيككفُالقصدُعامًُُ؛صكرُمتنكعةُالجنائيُلمقصد
ُ،ُكذلؾُكماُيمي:أكُغيرُمباشرٍُُامباشرًُ

ُ
 الخاص:و  العامالجنائي القصد  1,1

،ُكأكثرُالجرائـُامحظكرًُُيفعلمعُعمموُبأنوُُـُِلفاعلُإتيافُالفعلُالمحرُ اُدُُتعمُ ُىكُ:القصد العام
ُ.عمديةُتستكجبُالعقكبةُالمقررةجرائـُالعتبارىاُفرُالقصدُالجنائيُالعاـافيياُبتُكُىيكتف

معُُالفعلُالمادؼُارتكابجريمةُالجرحُكالضربُالبسيطُفإنوُيكفيُفيياُأفُيتعمدُالجانيُُُمثالو:
ُ،ُفيككفُىذاُقصدُجنائيُعاـُقكاموُالعمـُكاإلرادة.اُمحرمًُعمموُبأنوُيأتيُفعبًلُ

ُمفُارتكابُالجريمة.ُنتيجةُمعينةُىكُإرادةُ:خاصالقصد ال
ُالجانيُيتعمُ كأفُُُُمثالو: ُإلىُد ُباإلضافة ُجرحُالمجنيُعميو، ُبيذاُعممو ُيريد ُالفعل، بحرمة

ُ.(1)الجرحُبترُالطرؼُالمجركح
ُ

ُالقصد المعين والقصد غير المعين: 1,1
.(2)إذاُقصدُالجانيُارتكابُفعلُمعيفُعمىُشخصُأكُأشخاصُمعينيفُايككفُالقصدُمعينًُُ

.(3)نتائجوُمحدكدةكافُبطبيعتوُإذاُاُينًُكيعتبرُالفعلُمع
غيرُمحدكدةُكمفُيمقيُقنبمةُعمىُُتُنتائجواُأكُأكثرُبسكيف،ُأكُكانذبحُشخًصُكمفُيُمثالو:

فيكُيعمـُأفُفعموُسكؼُيؤدؼُإلىُقتلُكجرحُالكثير،ُلكنوُالُيستطيعُالتمييزُبينيـُكماُجماعة،ُ
ُ.(4)يفعلُصاحبُالسكيف
غيرُمعيف،ُكيعتبرُإذاُقصدُالجانيُارتكابُفعلُمعيفُعمىُشخصُُمعي فٍُُكيككفُالقصدُغيرَُ

ُ.فُفيُاإلمكافُتعيينوُقبلُالجريمةالشخصُغيرُمعيفُإذاُلـُيك
فإذاُأطمقُالجانيُكمبًاُعقكرًاُليعقرُمفُيقابمو،ُأكُحفرُبئرًاُفيُالطريقُليسقطُفيياُمفُُمثالو:

يمرُفيُالطريق،ُكافُالمجنيُعميوُغيرُمعيف،ُكيشترطُليككفُالقصدُغيرُمعيفُأفُالُيقصدُ
فُىمؾُ الجانيُمفُفعموُىبلؾُشخصُمعيف،ُفإفُقصدهُفالقصدُمعيفُبالنسبةُليذاُالشخص،ُكا 

                                                 

ُ.كماُيمييا(566ُالشاذلي،ُالجريمةُ)ص(؛414ُُ-1/413)جُاإلسبلميعكدة،ُالتشريعُالجنائيُُ(1)
ُ(.1/123الشاذلي،ُالجناياتُفيُالفقوُاإلسبلميُ)جُ؛(1/414)جُاإلسبلميعكدة،ُالتشريعُالجنائيُُ(2)
ُ(.1/614العتيبي،ُالمكسكعةُالجنائيةُاإلسبلميةُ)جُ؛(7/5669الزحيمي،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ)جُ(3)

ُ(.7/235الرممي،ُنيايةُالمحتاجُ)ج(4) 
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ُبالنسبةُلؤلكؿُكغيرُمعيفُبالنسبةكىمؾُمعوُغيرُمعيفُفالقصدُمعيفُُالشخصُالمعيف
ُ.(1)لمثاني

ُ
 القصد المباشر والقصد غير المباشر:  1,1

ارتكبُالجانيُالفعلُكىكُيعمـُنتائجوُُإذاُغيرُمعيفٍُُـاُأكافُمعينًُأكاءُساُيعتبرُالقصدُمباشرًُ
ُ.ااُمعينًُأكُالُيقصدُشخًصُُامعينًُُابغضُالنظرُعماُإذاُكافُيقصدُشخًصُكيقصدىا،ُ

ُبُعمىُفعموُنتائجُلـُيقصدىاُأصبًلُفترتُاباشرُإذاُقصدُالجانيُفعبًلُمعينًُكيعتبرُالقصدُغيرُم
ُ.(2)ىُالقصدُغيرُالمباشرُبالقصدُالمحتملُأكُالقصدُاالحتماليأكُلـُيقدرُكقكعيا،ُكيسمُ 

ُ
ُ:أركان جريمة التحريض: المطلب الثالث  

ُتبيُ  ُسبق ُفيما ُلنا ُُالتحريضُأفُ ف ُكلكف ُالشريعة، ُنظر ُفي ُمحظكر ُالجريمةُفعل ُىذه لقياـ
ُا.مفُتكفرُأركانيالبدُكاستحقاقياُلمعقكبةُ

 :أوال: أركان جريمة التحريض
 وىي:التحريض،ُُماُسبقُبيانو،ُيمكفُالقكؿُإفُىناؾُثبلثةُأركافُلجريمةمفُخبلؿُ

 ُ
 التحريض ويعاقب عليو" الركن الشرعي": م  حر ِّ ل شرعي ي  أ.  وجود دلي
متمثلُُاُالشرعيبركنيالتحريضُُةجريمفكامرُالشارعُكنكاىيو،ُأيخالفُُالجريمةُفعبًلُفإذاُكانتُ

ُالتفصيميةُ ُكالسنةُمفُفيُالنصكصُأكُاألدلة ُالشريفةُصراحةًُالقرآفُالكريـ ،ُأكُداللةًُُالنبكية
ُمماُيغنيُعفُالتكرارُىنا.ُالتيُتبيفُحرمةُىذاُالعمل،ُالتيُسبقُبيانيا

ُ
 "الركن المادي": ب. الحصول الفعلي للتحريض

فكرةُالجريمةُلدػُُزرعلُضحرُِّجريمةُالتحريضُىكُالفعلُالذؼُيقكـُبوُالمُُلالركفُالمادؼُف
قناعوُباقترافيا،ُحرُ المُُ ُ.تنفيذىالشحذُعزيمتو،ُكتنميةُالتصميـُلديوبضُكا 

ُفإفُ ُ،الُبكسيمتوُالتحريضفالعبرةُبفعلُكتختمفُالكسائلُبحسبُاإلمكانياتُكالزمافُكالمكافُ
ُكمتعددة،ُقدُبيناىاُسابًقاُبماُيغنيُعفُتكرارىاُىنا.الكسائلُمتغيرةُ

ُ

                                                 

ُ(.1/124الشاذلي،ُالجناياتُفيُالفقوُاإلسبلميُ)جُ؛(1/415)جُاإلسبلميُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُ(1)
ُ(.1/124الشاذلي،ُالجناياتُفيُالفقوُاإلسبلميُ)جُ؛(1/415)جُاإلسبلميُعكدة،ُالتشريعُالجنائي(2)
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 :. توفر القصد الجنائيت
الُمحرِّضُالقياـُبعمميةُُكيتكفرُىذاُالركفُإذاُتعمدُ،الركفُالمعنكؼُفيُكلُالجرائـُالعمديةُكىك

ُىذاُمفُالظمـُالذؼُحر متُالشريعةُفعموُكنيتُكىكُيعمـُ، الحرةُكاختيارهُوالتحريضُبإرادت أف 
 عنو.

 
 :ووقت وقوع الجريمةالتحريض  بين : العالقةثانيا
ضُيُحرُ التُقربوُمفُكقكعُالجريمةضُكمدػُحرُِّالجريمةُمفُخبلؿُسمكؾُالمُُبالتحريضُُيرتبط

جريمةُالُأدػُإلىُكقكعالذؼُُكالُجداؿُفيُأفُالتحريضُ،افيُكقكعيُتحريضوُكتأثيرعمىُفعمياُ
،ُفيككفُالتحريضُكمبدأُعاـُسابقُعمىُكقكعُ يجبُأفُيككفُقدُصدرُقبلُكقكعُالفعلُالمجـر

ُُ؛الجريمة ُابتداءًُألنو ُكقكعيا ُإلى ُكيدفع ُيكجدىا ُالذؼ ُمفُىك ُأساسًيا ُعنصًرا ُيعتبر ُكىذا ،
فيُُشتراؾمفُكسائلُاالفيُتكييفُالتحريضُعمىُأنوُكسيمةُُ،ُلكفُالمشكمةالتحريضعناصرُ
ُ.(1)إجراموُمفُإجراـُالفاعلُاألصميُكتسبألفُالشريؾُيُالجريمة؛

ُكأنُ  ُبأفُ ُسبقُكأفُُْوالسيما ُإالُأكضحنا ُفيُُالتحريضُالُيتـ ُمتمثمة عفُطريقُكسائلُمعينة
الحيمةُأكُالخديعةُأكُاستخداـُالسمطةُ،ُفإنوُباستقراءُىذهُإعطاءُاليدية،ُأكُاستعماؿُالتيديدُأكُ

ُتعتبرُمفُالكسائلُالتيُينبغيُالطرؽُكالكسائلُيتضحُأن ُلقياـُجريمةُالتحريضُفيُايا تباعيا
ُ.فترةُتسبقُكقكعُالجريمة

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

 (.363-362الزيني،ُالتمالؤُكأثرهُ)ص(؛157ُ-156جابر،ُالمساىمةُالتبعيةُ)صُ(1)
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:عقوبة التحريض: المطلب الرابع  
ُمحرمًُكلمُ  ُالمعاصيُكالشركر ُالتحريضُعمى ُكاف ُأفضىُاا ُإذا ُحرمتو ُكتزداد ُذاتو، ُإلىُفي

المعصيةُكالضرر؛ُفكافُالُبدُمفُأفُتضعُالشريعةُاإلسبلميةُعقكبةُزاجرةُلجريمةُالتحريضُ
ُليـ.أحكاُحُالعامةُلممسمميفُكاستقراءَُرض،ُكحرًصاُمنياُعمىُالمصالفيُاألُمنًعاُلمفساد
يض،ُكلكفُنبدأُأكاًلُببيافُمعنىُسكؼُنبيفُطبيعةُالعقكبةُالمترتبةُعمىُالتحُرُالمطمبكفيُىذاُ

،ُكذلؾُكماُالعقكبة،ُكمشركعيتياُعمكًما،ُثـُنتحدثُعفُعقكبةُالتحريضُعمىُكجوُالخصكص
ُيمي:
ُ
ُ:تعريف العقوبة لغًة واصطالًحا: الفرع األول  

اُأكُمعاقبةُبذنبوُكعمىُذنبوُأخذهُبوُكاقتصُمنو،ُكاعتقبتُمفُعاقبوُعقابًُ العقوبة لغة:أوال: 
اقبة:ُأفُتجزؼُالرجلُبماُفعلُكالعقابُكالمع،ُكعاقبتوُأؼُجازيتوُبشرُ،جازيتوُبخيرُإذاالرجلُ
ا:ُأخذهُبو.ُكتعقبتُالرجلُإذاُأخذتوُبذنبُكافُكعقابًُُكعاقبوُبذنبوُمعاقبةًُُ،،ُكاالسـُالعقكبةاسكءًُ
 .(2)كافأهُبواُبماُصنع:ُاُأكُشرًُلُخيرًُكاعتقبُالرجُ،(1)بذنبوُكيقاؿُأعقبتوُبمعنىُعاقبتو،ُمنو

ُ ُسبقُمفُتعريفُالعقكبة ُالعقابُتأتيُبأكثرُمفُمعنى،مما ُكىكمنيا ُكمنياُبالشرُُِّالجزاءُ، ،
بذلؾُألنياُتعقبُُالعقكبةُكسميت،ُآخرُيئامنياُأفُيتبعُشيءُش،ُالعاقبة،ُكىيُالجزاءُبالخير

ُ.الذنبُكتتبعو
ُ

عفُارتكابُماُحظر،ُكترؾُماُزكاجرُكضعياُهللاُتعالىُلمردعُىي:ُ" العقوبة اصطالًحا:ثانيا: 
 .(3)"أمرُبو

تُنيُفعموُلماُأكتُالشريعةُبو،ُأمُرماُمعصيتوُلُإزاءُالعقكبةُىيُالجزاءُالذؼُيستحقوُالجاني
ُعنو ُكىكُةمقدُرُعقكبةالُتأكانُسكاءًُُالشريعة ُتعالى ُهللا ُقبل ُالحدكدُمف ُجرائـ ُفي ُالحاؿ

ُ.جرائـُالتعازيرغيرُمقدرةُكماُفيُُـالقصاصُأُك
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ.(1/183،ُتيذيبُالمغةُ)جاالزىرُؼُ؛(1/619ابفُمنظكر،ُلسافُالعربُ)جُ(1)
 .(1/186(؛ُالفارابي،ُالصحاحُتاجُالمغةُ)ج1/243ابفُسيده،ُالمحكـُكالمحيطُاألعظـُ)جُ(2)
 .(325الماكردؼ،ُاألحكاـُالسمطانيةُ)صُ(3)
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:مشروعية العقوبة وخصائصيا: الفرع الثاني  
ُ.ىناؾُأدلةُكثيرةُعمىُمشركعيةُالعقكبةُسكاءُمفُالكتابُأكُالسنةُأكُالمعقكؿ

 :كتابمشروعية العقوبة من الأ. 
 . الكتاب:1

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]ُقال تعالى: 1,1

ُ.(1)[   ں ں ڱ ڱ ڱ
بالزنا،ُثـُلـُيأتكاُعمىُماُُيتيمكنيفحرائرُالمسمميف،ُفُكالذيفَُيْشتمكفُالعفائفُمفُوجو الداللة:

ُفاجمدكاُُاتيمكىف ُذلؾ، ُيفعمف ُرأكىف ُأنيّف ُعمييّف ُيشيدكف، ُعدكؿ ُشيداء ُبأربعة ُذلؾ ُمف بو
ُأمرُهللا ُخالفكا ُالذيف ُكأكلئؾُىـ ُأبدا، ُشيادة ُليـ ُتقبمكا ُكال ُجمدة، ُثمانيف ُبذلؾ ُرمكىف ُالذيف

ردًعاُ،ُكأنياُماُكضعتُإالُالعقكباتُمشركعيةُدليلُعمىُذاكى،ُكخرجكاُمفُطاعتوُففسقكاُعنيا
ُ.(2)العصاةُلممخالفيفُكزجًرا
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]ُقال تعالى: 1,1

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ُ.(3)[  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
ُالناسُكينيبكفُُوجو الداللة: ُفيقتمكف ُاألرضُفساًدا ُفي ُيسعكف ُالذيف ُرت بُعمى ُهللاُقد أف

ُالعقكبات؛ُأمكاليـ، ُمف ُمجمكعة ُليـ ُشرع ُكىذهُُفقد ُالمأمكر، ُكترككا ُالمحظكر ُفعمكا ألنيـ
ُردًعاُكجبًراُليـ،ُكزجًراُلممقتديفُبيـ ُ.(4)العقكباتُتتناسبُكحجـُالجـر

 :. من السنة1
اَلُُيْجَمُدَُأَحٌدَُفْكَؽَُعْشِرَُجْمَداٍتُ»أنوُسمعُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُيقكؿ:ُُصاري،عن أبي بردة األن 1,1

ُِمْفُُحُدكِدَُّللا ُِ ُِفيَُحدٍّ ُ.(5)«ِإال 
ُالحديثُبشكلُكاضحُعمىُمشركعيةُإيقاعُالعقكبةُعمىُالمخالفةُالشرعيةُوجو الداللة: ُ.(6)دؿ 

                                                 

 .[4]ُالنكر:ُُ(1)
ُ.(19ُ/102تفسيرُالطبرؼُ)الطبرؼ،ُُ(2)
ُ.[33]ُالمائدة:ُُ(3)
ُ(.3/94ابفُكثير،ُتفسيرُالقرآفُالعظيـ)جُ(4)
 .[1708:ُرقـُالحديث3/1332ُبابُقدرُأسكاطُالتعزير،ُالحدكد/ُ]ُمسمـ:ُصحيحُمسمـ،ُُ(5)
ُ(.11/211النككؼ،ُالمنياجُشرحُصحيحُمسمـ)جُ(6)
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 :مشروعية العقوبة من المعقولب. 
ىكُالذؼُيجعلُلؤلمرُكالنييُُبُُمفُالعبث،ُفالعقاُاابُلكانتُاألكامرُكالنكاىيُضربًُلكالُالعق.1ُ

ألنوُمنييُُ؛عنوُكينتيكُفُأفُبعضُالناسُيفعمكفُالفعلُألنوُمأمكرُبو،ُ،ُكالُشؾُ امفيكمًُُىًُمعن
ُكعقبًلُنع ُشرعًا ُحذرًُو ُال ُخكفًُُا، ُكال ُالعقكبة، ُحياءًُُامف ُكلكف ُالنكاؿ، ُيككنكاُكخجبًلُُمف ُأف

ُ.(1)عاصيف
ُالنفسُبطبيعتيا2 ُإف ُبالسكءُ. ُأمارة ُجبمتُعمىُحبُذاتيا، ُتكميف،ُ،كقد ُعمىُكل ُكالتمرد
ُبف ُكالزجرالعقكبات ُكالكعيد ُالتيديد ُفييا ُما ُت، ُأف ُشأنيا ُالفعلُاإلنسافُحملمف ُإتياف ُعمى

ُ.(2)دفسااليؤدؼُإلىُُصرفيـُعماُيشتيكفُماُداـُأنوكتُكالصبرُعمىُالمكركهُكالمشقة
تدؿُنصكصُكاضحةُُإلىىذهُاألدلةُكغيرىاُيتبيفُلناُأفُالعقكبةُتستندُُخبلؿُمفُالخالصة:

.عمىُمشركعيتيا


:خصائص العقوبة وأنواعيا: المطلب الخامس  
ُ،تحكـُنظاـُالعقكباتُالجنائيةُالتيبمثابةُالضكابطُُىي الخصائص أوال: خصائص العقوبة:

الخصائصُيغفمياُعندُتقريرُالعقكباتُكتطبيقيا،ُكيمكفُردُىذهُُأفُُْعقابيُنظاـُُؼُِّألُينبغيكالُ
ليك ىذه المبادئُ،أساسية،ُتتفرعُعنياُجممةُمفُالقكاعدُإلىُخمسةُمبادغُ   ُ:وا 

 
ُإلىُتشريعُيقررىماستنادىُكشرعيةُالجريمةُكالعقكبةُ.1ُ ُفبلُجريمةُإالُبناءًُ(3)اما عمىُنصُُ،

اُاُكنكعًُعمىُالفعلُصفةُعدـُالمشركعية،ُفإنوُالُيجكزُتكقيعُعقكبةُماُلـُتكفُمقررةُكمُ ُيضفىُ
ِبيَفَُحت ىَُنْبَعَثَُرُسكالًُ}ُ:تعالىُقكلولاُتشريعيُكأثرُالرتكابُالجريمة،ُاستنادًُُبنصُ َُكَماُُكن اُُمَعذِّ

}(4)ُ،ُ ُلقكلوُتعالىُأفُاألصلُفيُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُعدـُكما ُ:سريانوُعمىُالماضي،
ُُ.(5)[  ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ]
ُجيةمفُُقضائيتنفذُعقكبةُمقررةُفيُالشريعةُإالُإذاُصدرُبياُحكـُُفبلُقضائيةُالعقكبةُ.2

ُ(6)مختصة ،ُُ ُحكـ ُبدكف ُعقكبة ُتكقيع ُتمبسُأكُقضائيكيمتنع ُحالة ُفي ُالجريمة ُكانت ُكلك ،
                                                 

 .ُ(42عزكز،ُمقاصدُالعقكبةُفيُالشريعةُاإلسبلميةُ)صُُ(1)
 .(47المرجعُالسابق،ُ)ص(2) 
 .(21ربيع،ُشرحُقانكفُالعقكباتُ)صُ(3)
 [.15]ُاإلسراء:ُُ(4)
 [.95]ُالمائدة:ُُ(5)

ُ(.26ربيع،ُشرحُقانكفُالعقكباتُ)ص(6) 
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ُ ُبيا ُالمتيـ ُصريحًُاعترافًُُاعتراؼ ُبتنفيذأُ.اا ُرضى ُالمحكمةُُالعقكبةُك ُإلى ُالرجكع ُدكف فيو
ذاُُ،المختصة ُاستيفاءالدـُفيُجرائـُالقتلُالعمدُأفُيطمبُُيكانتُالشريعةُاإلسبلميةُتجيزُلكلُِّكا 
الدـُالذؼُيقتصُُيفُتكقيعُالعقكبةُىكُمفُاختصاصُكلُِّفإفُذلؾُالُيعنىُأ ،بنفسوُالقصاصُ
ُبُالقصاص،القاضيُىكُالذؼُيثبتُتحققُمكجُ،ُبلدكفُالرجكعُإلىُالقضاءُُفُالجانيبنفسوُم
،ُكليسُفيُرُدكرُكلىُالدـُعمىُتنفيذُالقصاصكيقتصُالجاني،ُحكموُبالقصاصُمفُكيصدرُ

ُقضائيةُالعقكبةُالجنائيةُُخركجُعفذلؾُ ُالشريعةىكُفيُُةًُفتكقيعُالعقكباتُالجنائيةُكافُ ُ،مبدأ
ُخاصُفيقضاءاختصاصُالُمفُُةاإلسبلمي ُكىذا ،ُُ فالتعكيضُُ،غيرىاُدكُفالعقكباتُالجنائية

 اإلداريةُعقكباتكالُ،دكفُالرجكعُإلىُالمحكمةُمحدثُالضررُكالمضركرُيمكفُاالتفاؽُعميوُبيفُ
ُيمكفُلمجيةُاإلداريةُأفُتكقعياُتأخيرُالعبلكةُخصـُمفُالراتبُأكُمثلُالمكـُأكُاإلنذارُأكُال،

ُُ.(1)مفُمديرُالدائرةُالتأديبيةُبقرارُإدارُؼعمىُمرتكبُالمخالفةُ
ُ
يتجاكزُُ،ُفبلُ(2)اكافُأكُشريكًُُمباشًرامجريمةُلُالفاعلُأذاىاُعمىُاقتصارُك شخصيةُالعقكبةُ.3

ككلُمفُُُالجاني،ُحيثُكافُأذاىاُيمتدُإلىُأقرباءُالماضيكلـُتكفُالعقكبةُكذلؾُفيُه،ُإلىُغيُر
عميوُفيُُ،ُحيثُكردُالنصُاإلسبلميةُمبدأُشخصيةُالعقكبةعةُكقدُنصتُالشري،ُتربطوُبوُصمة

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]ُقاؿُتعالى:القرآفُالكريـُفُأكثرُمفُمكطفُفي

ُ(3)[ی ی ُالعقكبة، ُشخصية ُفيو ُكيترتبُعمىُمبدأ ُالعقكبة ُقبلُتنفيذ ُعميو ُالمحككـ أفُكفاة
ُفبلُيتحملُكرثةُىذاُُالتيُالعقكبةُُانقضاءإلىُُؼيؤد ُالمحككـُعميوُبدكفُتنفيذ، تفرضُكجكد

ُ.ُ(4)ذُبسببُكفاتوُكيعنىُذلؾُأفُالعقكباتُالُتكرثفُ تنُلـُُالتياألخيرُالعقكبةُ
ُُ
4ُ ُالناسُجميعًُ. ُبيف ُالمساكاة ُأماـ ُا ُكعدـ ُباختبلؼُاختبلؼالقضاء، ُمعيـ قةُالطبُالتعامل

ُالتيُينتمكفُإلييا ُ"ُ،(5)االجتماعية ُسرؽُفييـُقاؿُملسو هيلع هللا ىلص: ُإذا ُكانكا ُأنيـ ُأىمؾُالناسُقبمكـ: فإنما

                                                 

(؛40ُ-39(؛ُالمشيدانيُكالبكرؼ،ُمكسكعةُعمـُالجريمةُ)ص18-9أبكُزىرة،ُالجريمةُكالعقكبةُ)صُ(1)
 (.17-13صالصاعدؼ،ُأغراضُالعقكبةُ)

 (
2
 .(23ربيع،ُشرحُقانكفُالعقكباتُ)ص(

 [.164]األنعاـ:ُُ(3)
 .(40-39؛ُالمشيدانيُكالبكرؼ،ُمكسكعةُعمـُالجريمةُ)ص(11العقكبةُ)صالصاعدؼ،ُأغراضُ(4) 
 (.40-39؛ُالمشيدانيُكالبكرؼ،ُمكسكعةُعمـُالجريمةُ)ص(12الصاعدؼ،ُأغراضُالعقكبةُ)ص(5) 
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ذاُسرؽُفييـُالضعيفُأقامكاُعميوُالحد،ُكالذؼُنفسُدمحمُبيده،ُلكُأفُفاطمةُ الشريفُترككه،ُكا 
ُ.(1)"بنتُدمحمُسرقتُلقطعتُيدىا

ُ
 :أنواع العقوبةثانيا: 

قبلُالشارعُُ،ُككنياُجرائـُمحددةُمفالحدكدُكالقصاصعقكبةُالمقدرةُكىيُذاتُالُأحكاـُالجرائـ
القاضيُإالُالحكـُبمكجبياُُكالُيسع،ُفيياُقبلُالتنازؿُعنياُكالتغييرُكالتبديلاُهللُتعالى،ُفبلُيحقُ 

 وسيذكر الباحث مثاال واحد على كل نوع:كفقُقكاعدُاإلثبات،ُُفيُحاؿُثبكتيا
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]قاؿُتعالى:ُ،الزناُجريمةُُفي الحدود:  -أ 

 .(2)[ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
ُف ُالجريمة ُنص،يذه ُفييا ُيكجد ُالحدكد، ُكُيعيفياتينصُعمىُحرمُمفُجرائـ ُتعييًناُُ، عقكبتيا،

فيُىذاُالُيجكزُلكليُاألمرُكُُ،فيُاختيارُنكعُالعقكبةُدقيًقاُبحيثُلـُتترؾُلمقاضيُأيةُحريةٍُ
ُ.(3)كالعفُالنكعُمفُالعقكبات

،ُ(4)"نصبإال ال جريمة وال عقوبة ُ"ُىيُنكعُمفُالجرائـُخاضعةُلقاعدةُالقصاص: ب. جرائم
ُاعمدًُالقتلُُجرائـكُتطبيًقاُدقيًقاُفيُجرائـُالقصاصُكالدية،ُقاعدةىذهُالطبقتُالشريعةُُكقد

 ﮲ ۓ ۓ ے ے]:ُهللاُتعالىُاؿ،ُقرحُفيُاألطراؼُعمًداا،ُكُالقطعُأكُالجُُكعدكانًُ

ُ.(5)[﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

ُ.القدرُكالكيفُمعمكمةَُُلقصاصُعقكبةًُمفُجرائـُالحدكدُأكُاُجريمةٍُفرضتُلكلُالشريعةُف
ُ

 الفرق بين جرائم الحدود وجرائم القصاص من حيث العقوبة:
قدُتركتُلكليُالقصاصُفيُجرائـُالقصاصُحريةُاالختيارُبيفُالعفكُأكُاستيفاءُُفُالشريعةإ

ُ.(6)العقكبة

                                                 

 .[4304:ُرقـُالحديث5/151ُ]البخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُالمغازؼ/ُبدكفُاسـُباب،ُُ(1)
.[2]النكر:ُُ(2)
(.1/81)جُلجنائيُاإلسبلميعكدة،ُالتشريعُاُ(3)

ُ(.7/5327الزحيمي،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتو)جُ(4)
ُ.[45]ُالمائدة:ُ(5) 
ُ.(138ُ-139الجريمةُكالعقكبةُ)صُ،أبكُزىرة(6) 
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ُىُ،التعزيرُج. جرائم التعازير: ُتشرعُفييا ُتأديبُعمىُذنكبُلـ ُتأديبُعقكبةُمحددةك ُكىك ،
ُمتغيرةُكىيُيختمفُبحسبُاختبلؼُالذنب، ُمفجرائـ ُبظركؼُالمجتمع ُتتأثر حيثُالزمافُُ،

لـُُأكفالشريعةُاإلسبلميةُنيتُعفُفعلُكثيرُمفُاألمكرُكلكفُلـُتحددُلياُعقكبة،ُُ،كالمكاف
ُ.التبايعُبالرباشرعُفيياُكالُفيُجنسياُحد،ُمثلُت

ُُتختمف ُالتعازير ُكالقصاصُعفجرائـ ُالحدكد ُجرائـ ُأف ُجية ُمف ،ُ ُالحدكد كالقصاصُجرائـ
ُمفُالنصحُكتنتييُبالجمدُ ُفيُالتعازيرُفيناؾُمجمكعةُمفُالعقكباتُتبدأ ُأما عقكباتُمعينة،

ُ.(1)بةكماُيجكزُلكليُاألمرُىناُالعفكُعفُالعقُككالحبس،ُكقدُتصلُإلىُالقتلُفيُجرائـُخطيرة،ُ


:عقوبة التحريض: المطلب السادس  
:بحد ذاتو تو جريمةً عقوبة التحريض بصف: أوال  
ُتكجبُالعقكبةُعمىُالتحريضُكلكُلـُيترتبُعميوُأذًػُأكُضررُباعتبارهُفُالشريعةُاإلسبلميةُإ

معصيةُمحرمةُكجريمةُفيُحدُذاتيا،ُكتككفُالعقكبةُىناُعقكبةُتعزيريةُيحددىاُاإلماـُبماُيراهُ
ُألمرين: ذلككُمناسًباُلزجرُالمحرِّضيفُكردعيـ؛

ُالتحريضُماُىكُإالُأمر1 شاعةُعميوُتشجيعبالمنكرُُكُ.ُألف  ،ُكتعاكفُعمىُاإلثـُكالعدكاف،ُكا 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]:ُى،ُقاؿُتعالالمنكراتُمفُأشدكىذاُُلمفحشاء،

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]،ُكقاؿُتعالى:ُ(2)[ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ُ.(3)[  ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
ُ
مقاعدةُاألصكليةُ،ُلارتكابُفعلُغيرُمشركعُكسيمةُمفُكسائلالتحريضُعمىُالجريمةُُفُ .ُإ2
ُفيكُُيؤدؼُفُماأ أخذُحكـُتمؾُيفإنوُُ،ؤدؼُإلىُنتيجةُمحرمةتعاكفُيفكلُ،ُ(4)حراـإلىُالمحـر

فُاختمفُفيُالعقكبة.النتيجةُفيُ ُاإلثـُكا 
ُتحريضالُىفضأُ،ُسكاءٌُعميياُااقبًُالجنائيُفيُالشريعةُاإلسبلميةُيعتبرُجريمةُمعُفالتحريض
ُ.لـُُيفضُُِـ،ُأضُعميياحرُ المُُُالجريمةُإلىُكقكع

                                                 

ُ(.142ُ-141(؛ُأبكُزىرة،ُالجريمةُكالعقكبةُ)ص1/127)جُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُُعكدة،ُ(1)
 .[104]ُآؿُعمراف:ُُ(2)
 .[2]ُالمائدة:ُُ(3)
 .(9/42(؛ُاؿُبكرنك،ُمكسكعةُالقكاعدُالفقييةُ)ج9/239ابفُاليماـ،ُفتحُالقديرُ)جُ(4)
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نماُىيُجريمةُليسُلياُ كلماُكانتُجريمةُالتحريضُليستُمفُجرائـُالحدكدُكالُالقصاص،ُكا 
ُاإلماـ.ُعقكبةُمنصكصُعمييا،ُفتككفُعقكبتياُعقكبةُتعزيريةُيقدرىا

ُ
 :وشروطيا ثانيا: عقوبة المحرِّ ض بصفتو شريًكا في الجريمة،

إذاُترتبُعمىُالتحريضُأثرُمفُآثارهُبحيثُيقكـُالُمحر ضُبالفعلُالذؼُتـُتحريضوُعميوُمفُ
قتلُأكُسرقةُأكُشربُلمخمرُأكُغيرُذلؾ،ُفإفُالمحرِّضُىناُيصبحُشريًكاُفيُالجريمةُالتيُ
حدثتُإضافًةُإلىُجريمةُالتحريضُفيُحدُذاتيا؛ُكلكفُمشاركتوُىناُمشاركةُبالتسببُكليستُ

وبيان ذلك على النحو لمباشرة،ُكاالشتراؾُبالتسببُيختمفُعفُاالشتراؾُبالمباشرة،ُمشاركةُبا
 التالي:

ُُالفاعل المباشر: ُ.لركفُالمادؼُلمجريمة،ُأؼ:ُا(1)بنفسوُبتنفيذُالجريمةىكُمفُيقـك
ُ.ُ(2)ىكُمفُيقكـُبمعاكنةُالفاعلُالمباشرُفيُتنفيذُالجريمةُمعاكنةُفعميةُالشريك المباشر:

ُتقديـُالكسائلُكاإلمكانياتبُكمفُيقكـُ؛اُعفُالتنفيذىكُمفُيقدـُالمعكنةُبعيدًُ المتسبب:الشريك 
ُالجريمة ُترتكب ُبيا ُ(3)التي ُأك ،ُ ُبكمف ُالجريمةالايقـك ُارتكاب ُعمى ُغيره ُمع ُأفُُتفاؽ دكف

ُكمف ُأك ُفيُالتنفيذ، ُفيايمُيحرِّضُعُيشترؾُمعو ُالمادؼُلمجريمةُ، ُالركف ُفيُتنفيذ ُيباشر مف
 .مفُالُيباشرُفيُتنفيذُالركفُالمادؼُلمجريمةُيسمىُشريًكاُمتسبًباُكيسمىُشريًكاُمباشًرا،ُُ
ُمباشًرا،ُبلُىكُشريؾُالجريمةُُعمىُضرُِّحَُالُيمكفُاعتبارُالمُُُُعلى ما سبق: وبناءً ُ شريٍكا

ُالركفُ؛ُألففيُكقكعُالجريمةُمتسبب ُبمغُنشاطوُُلياُالمادؼُنشاطوُالُيدخلُفيُتنفيذ ميما
ُ.كقكعياغيرُمباشرُفيُُفيكُ،التحريضي

ُ
 عقوبة الشريك:أ. 

ُفيُالعقكبة،ُعمىُالنحكُالتالي:ُالمباشرُكالشريؾُالمتسببُالشريؾُبيفُالشريعةُاإلسبلميةُفر قت
تعددُالفاعميفُالُيؤثرُعمىُالعقكبةُالتيُُالقاعدةُفيُالشريعةُأفُ عقوبة الشريك المباشر:. 1

يستحقياُكلُمنيـُلكُكافُقدُارتكبُالجريمةُبمفرده،ُفعقكبةُمفُاشترؾُمعُآخريفُفيُمباشرةُ
،ُكلكُأفُالجانيُعندُالتعددُالُيأتيُهجريمةُىيُنفسُالعقكبةُالمقررةُلمفُارتكبُالجريمةُكحد

                                                 

 .(384أبكُخطكة،ُشرحُاألحكاـُالعامةُلقانكفُالعقكباتُ)صُ(1)
 .385المرجعُالسابق،ُصُ(2)
 (.130)صُالشبياتُكأثرىاُفيُالعقكبةُالجنائيةُفيُالفقوُاإلسبلميالحفناكؼ،ُُ(3)
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ُلمجريمة ُالمككنة ُاألفعاؿ ُالكل ُالشريؾ ُحكـ ُفيككف ُالفاعلُ، ُحكـ ُالحالة ُىذه ُفي مباشر
 .(1)األصمي

 
 عقوبة الشريك المتسبب:. 1

ُ ُلمجريمةُعقكبةإف ُالمباشر ُالمتسبب،ُالفاعل ُالشريؾ ُعمى ُتطب ق ُأف ُيمكف ُيشترؾفُال ُمف
يعاقبُعميياُبالتعزيرُالُبالعقكبةُُفإنوُجرائـُالحدكدُكالقصاصفيُارتكابُجريمةُمفُُبالتسبب

ُالجريمةالم ُعمى ُقدرة ُالمباأل؛ ُعدـ ُيشبُةشُرف ُالحدُيدرأة ُبيا ُتحكؿُ، ُإذا ُذلؾ ُمف كيستثنى
ُ.(2)عاقبُبالحدُأكُالقصاصُحسبُنكعُالجريمةداةُفيُيدُالشريؾُالمتسببُفإنوُيُُأإلىُالمباشرُ

 
 ثالثا: الشروط العامة للعقوبة:

ليستحقُصاحبياُالعقكبة،ُالُبدُُ؛فرىاُفيُجريمةُالتحريضاقبلُالخكضُفيُالشركطُالكاجبُتُك
ُ:كىيُعمىُالنحكُالتاليُمفُذكرُالشركطُالعامةُلمعقكبةُفيُالفقوُاإلسبلمي

ُ
 :أن تكون العقوبة شرعية . أ

بمعنىُأفُيككفُمصدرُىذهُالعقكبةُالتشريعُاإلسبلمي،ُمفُالكتابُأكُمفُالسنةُالنبكيةُالشريفةُ
فيذهُالشريعةُتككفُبمثابةُالضابطُالجتيادُ،ُأكُأؼُمصدرُمفُمصادرُالتشريعُأكُمفُاإلجماع

ُ.(3)القاضيُحينماُيكقعُالعقكبة
ُ
 :شخصية العقوبة، بحيث ال تصيب إال الجاني مرتكب الجريمة . ب

ُفالذؼُيعاقبُىكُالمرتكبُلمفعلُكحدهُدكفُأفُيتعداهُإلىُغيره،ُفيكُالكحيدُالذؼُيتحمل
ُُالمسؤكليةُعفُالفعلُالذؼُارتكبو،ُلقكلوُتعالى: َُتِزُرَُكاِزَرٌةُِكْزَرُُأْخَرػَُُكَأْفَُلْيَسُِلئْلِْنَساِفُِإال  }َأال 

ُ.(5)فمفُالعدالةُأفُالُتتعدػُالعقكبةُلغيرُمرتكبُالفعلُالجرميُ،(4)َماَُسَعى{
ُ
ُ

                                                 

 .ُ(1/363)جُُاإلسبلميُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُ(1)
ُ.373ُ،ُصالمرجعُالسابقُ(2)
ُ(.1/629)جُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ؛(95أبكُزىرة،ُالجريمةُكالعقكبة)صُ(3)
ُ[.39-38]النجـ:ُُ(4)

ُ(.1/630)جُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ؛(95أبكُزىرة،ُالجريمةُكالعقكبة)ص(5) 
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 :أن تكون العقوبة عامة . ت
اُغنيًُ،ُامحككمًُُكأُافمفُشركطُإقامةُالعقكبةُأفُتككفُشاممةُكعامةُلكلُأفرادُالمجتمع،ُحاكمًُ

ُ.(1)،ُكىذاُسرُقكتياافقيرًُُكأُكاف
ُتُك ُإذا ُإال ُعميو، ُُيعاقب ُجريمة ُالفعل ُيعتبر ُال ُلمعقكبة ُالعامة ُالشركط ُعمى فيوُُتفُراكبناًء

ُالشركطُالعامةُلمعقكبة.
الموجب للعقوبة: ا: شروط التحريض  رابعً   

سندُإليوُكذلؾُلكيُتُُُ؛ماُينبغيُتكافرىاُفيُالنشاطُالتحريضيُالصادرُعفُشخصٍُُىناؾُشركط
فُأحدُىذهُالشركطُتنتفيُصفةُعميو،ُكفيُحالةُتخمُ ُاليةُالجزائية،ُكيصبحُنشاطوُمعاقبًُؤُكالمس

ُوبيان ىذه الشروط على النحو التالي:؛ُالتحريضُالجرميُعفُالنشاطُالتحريضي


 :على جريمة ب التحريض  أن ينصَّ  أ.
ُالمُُ ُإرادة ُالشرطُأفُتتجو ُبيذا ُكىذاُحرُِّكيقصد ُلدػُشخصُآخر، ُالجريمة ضُإلىُخمقُفكرة

غيرُمشركع،ُفبلُعقابُعمىُالتحريضُالذؼُينطكؼُُعمبًلُيعنيُأفُيككفُمكضكعُالتحريضُ
ُ .عمىُالنيةُالحسنةُلدفعُآخرُإلىُعملُالخيرُأكُإيجادُالحافزُلديوُعمىُاإلنفاؽُفيُسبيلُهللا

كانتُىذهُالجريمةُمفُجرائـُأُجريمة،ُسكاءًُُيعتبرُفيُنظرُالشريعةكالتحريضُغيرُالمشركعُ
ُ. مفُجرائـُالتعازيرُـمفُجرائـُالقصاص،ُأُـالحدكدُأ

إحدػُُعمىُفيُاعتبارُالفعلُجريمةُفيُالشريعةُاإلسبلميةُىكُككفُالفعلُفيوُاعتداءٌُُصلكاأل
ُكىي: ُبحفظيا ُتكفمتُالشريعة ُأكُُالكمياتُالخمسُكالتي ُالنسل ُأك ُالماؿ ُالنفسُأك ُأك الديف

ُكتمؾ ُمتمثبًلُُالعقل، ُفيكُمعصية ُنيىُهللاُعنو ُفما ُببلُشؾ، ُكاآلخرة ُفيُكقكعُمصالحُالدنيا
جراء اتُالقضائيةُعمييا،ُفالنصكصُالبينُجريمة،ُكيككفُالعقابُعميياُكاجًباُإذاُأمكفُإثباتياُكا 

ُ.(2)ظكرفعلُالمأمكر،ُكترؾُالمحةُىيُالتيُتكشفُعفُيعالشُر
ُ

ُ:معينة بشكل مباشرأن يكون التحريض على جريمة  ب.
ُالشرط ُبيذا ،ُيتمثلُفيُجريمةُأكُالتحريضيُعمىُمكضكعُمعيفُالنشاطُُُأفُينصبُ ُ؛كيقصد
لىُالجريمةُيأخذُفبلُيعتبرُتحريًضاُإذاُكافُالتكجيوُإُشارع،ُيعاقبُعميياُالةدجرائـُمعينةُكمحدُ 
ُغيرُمباشرة ُكأفُيكقعُصكرة ُجريمةُ، ُبيفُشخصيفُفيرتكبُأحدىما ُالشديدة ُكالكراىية العداكة
ُُ.صكرةُكانتُبأؼُآخر؛ُبشخصُاُلئلضرارحدىـُشخًصُأضُحرُِّضدُاآلخر،ُأكُأفُيُُ

                                                 

ُ .631السابق،ُصُالمرجع(1) 
 (.363-362الزيني،ُالتمالؤُكأثرهُ)ص؛ُ(287-286حسني،ُالمساىمةُالجنائيةُ)صُ(2)
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كيجبُمبلحظةُأفُشرطُككفُالتحريضُمباشًراُينبعُمفُضركرةُضمافُحريةُالتعبير،ُحيثُالُ
ة،ُحتىُكلكُكافُينطكؼُعمىُإثارةُيؤخذُكلُماُيتحدثُفيوُالناسُعمىُأنوُتحريضُعمىُالجريم

الحقدُكالكراىيةُنحكُشخصُأكُأشخاص،ُطالماُأنوُالُييدؼُمباشرةُالرتكابُجريمةُمعينة،ُفمكُ
يميقُمعُمكانتوُكمنزلتوُُمعيًناُكطعفُفيُذمتوُكنعتوُبماُالُالًُؤُكأفُخطيًباُىاجـُفيُخطبتوُمس

ُالمجتمع ُفي ُُفحر ؾ، ُنفس ُفي ُالطعف ُبغًضُأىذا ُالمستمعيف ُاالعتداءُحد ُإلى ُدفعو ُشديًدا ا
ُفبلُيُُ ُفيو، ُالخطيبُُعدُ بالضربُعمىُالمطعكف ُكمحرُِّىذا ُالضربُىذه ُفيُجريمة اًُضُشريًكا

ُينص ُُ؛عمييا ُلـ ُالُكالُداللةًُُبُصراحةًُألنو ُالتيُارتكبيا ُبعينيا ُجانيعمىُالجريمة كلكفُالُ،
بأفُيتـُعفُطريقُالتمميح،ُشترطُفيُالتحريضُالمباشرُأفُيككفُصريًحاُفقدُيككفُضمنًيا،ُيُُ

أفُيعمدُشخصُإلىُمفُكُ؛مثيرُلمغضبإذاُسيقُبأسمكبُُخاصةًُ كالُيمنعُىذاُمفُككنوُمباشًرا
فيمقيُإليوُبخبرُمعيفُبطريقةُتتضمفُمعنىُالتحريضُُغضب،عرؼُعنوُحدةُالطبعُكسرعةُاليُُ

ُ ُفيقتميا، ُعمىُطبلقيا ُكيحثو ُزكجتو ُبخيانة ُكأفُيخبره ُالُخبُِفالمُُعمىُارتكابُالجريمة، ُىنا ر
نماُالزكجُنفسوُىكُالذؼُاستُ؛ألنوُلـُيبثُفكرةُالقتلُفيُنفسُالزكجُ؛اًضُيككفُمحرُِّ مفُُنتجكا 

ُ.(1)إجرامًياُاخبرُسمككًُال
ُ

 ض للتحريض:قبول الم حرَّ  ت. 
ُأفُيعمفُُكض،ُرُ حَُاألصلُأفُالنشاطُالتحريضيُالُيعاقبُعميوُماُلـُيمقُقبكالُمفُالمُُ الُيمـز

ُلمتحريضُصراحةُضرُ حَُالمُُ ُقبكلو ُأؼُ ُ؛عف ُبارتكاب ُالقياـ ُيكفي ُقبكؿُُبل ُعمى ُيدؿ فعل
ُالُمحرُ يستدؿُعمىُذلؾُمفُمباشُرُكأُ،التحريض ُالُضة كالُيسأؿُُضُعميو،رُ حَُالمُُُعملبتنفيذ

ُيكفُالمُُحرُِالمُُ ُلـ ُبحرُ ضُعفُالتحريضُما ُارتكبُجريمتو ضُكتحتُحرُِّمفُالمُُُتأليبٍُضُقد
تحتُتأثيرُالتحريضُيككفُقدُترجـُعفُقبكلوُلذلؾُُمثبًلُتأثيره،ُفحيفُيرتكبُالمنفذُفعلُالقتلُ

ُارتكبُالمنفذُجريمةُسرقةُ؛التحريض،ُفأتبعوُبأثرُمادؼُمممكسُكىكُجريمةُالقتل ُ؛كلكفُإذا
ُلسببين:ُسأؿُعفُىذاُالفعل،ضُالُيُُحرُِّفإفُالمُُُ؛ككافُتحريضوُعمىُالقتل

ُ.عبلقةُالسببيةُمفُجيةالنقطاعُُ.1
ُ.لككفُالنشاطُالتحريضيُلـُينتجُاألثرُالمقصكدُمفُجيةُأخرُػُ.1

إالُأنوُُحقيقتياالجريمةُفيُُضُعمىُارتكابُجريمةُفارتكبُاألخيررُ حضُالمُُحرُِّأماُإذاُدفعُالمُُ
ضُالجريمةُبالطعفُبالسكيفُرُ حَُضوُعمىُقتلُبالسـُفيرتكبُالمُُحرُِّرُفيُطريقةُالتنفيذ،ُكأفُيُُغيُ 

ُ. تغيرتلـُُحقيقةُالتحريضُعفُالتحريضُعمىُالقتل،ُألفُضُيعتبرُمسئكالًُرُِّحَُفإفُالمُُُ؛مثبًلُ
                                                 

ُ(.154-153؛ُجابر،ُالمساىمةُالتبعيةُ)ص(290حسني،ُالمساىمةُالجنائيةُ)صُ(1)
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ُيُُ ُالمُُكأيًضا ُلكُأخطالًُؤُكضُمسحرُِّعتبر ُفيما ضُرُ حَُضُفيُالشخصُالمُُرُِّحالمُُُأُعفُتحريضو
ُشخصُُ؛عميو ُقتل ُالتحريضُييدؼُإلى ُيككف ُالمحرُ ُمعيف،كأف ُاشخًصُُضُكيقتلفيخطئ

قدُالتحريضُكافُعمىُالقتلُُكُألف؛ُضحرُِّليةُالمُُؤُكفيُىذهُالحالةُالُيؤثرُفيُمسالخطأُآخر،ُف
ُ.(1)تـُالقتلُبناءُعميو

ُُيعفىُ ُال ُبعينيا، ُالُمحر ضُلمتحريضُبجريمة ُقبكؿ ُعدـ ُحاؿ ُفي ُأنو ُنبلحع ُيجبُأف كىنا
ألفُالتحريضُفيُحدُذاتوُإذاُكافُُالمحرِّضُمفُمسئكليةُالتحريض،ُكلكُلـُيتـُقبكلياُفعبًل؛

ُعمىُمحظكرُيعتبرُجريمة؛ُبغضُالنظرَُقِبلُالمحر ضُأكُلـُيقبل.
كلكفُالُمحرِّضُتنتفيُمسؤكليتوُعفُالجريمةُالتيُارتكبياُالُمحر ضُإذاُلـُُيَحر ضُبيا،ُكماُلكُ

زناُىنا؛ُكلكنوُحر ضُشخصُآخرُعمىُالسرقة،ُفقاـُبالزنا،ُفإفُالُمحرِّضُالُيتحملُمسؤكليةُال
فُلـُيتـُفعميا. ُالُُيعفىُمفُمسؤكليتوُمفُالتحريضُعمىُالسرقةُكا 

ُ
ض:رِّ  ح  عقوبة الم  خامسا:   

رىاُالقاضيُكفقُمعطياتُالجريمةُ ية،ُأكُعقكبةُتعزيريةُيقدِّ عقكبةُالمحرِّضُقدُتككفُعقكبةُحدِّ
قناع،ُكعمىُحسبُالكسيمةُالمستخدمةُفيُجريمةُىُحسبُنشاطُالمحرضُكقدرتوُعمىُاإلعمُك

ضُرُِّحَُفُالمُُطةُبمدػُتأثيرهُفيُكقكعُالجريمة؛ُألضُمرتبرُِّحَُمسؤكليةُالمُُألفُالتحريض،ُذلؾُ
 مفُخبلؿُكسائل ارتكابيا عمى كالحاثُ ُليا كالمحرؾ عمييا المسيطرُك الجريمة، فكرة صاحب

ُإلى ،الجريمةُشركاء عمى ؤثرت ُالجنائيُعندُالجريمةارتكابُ كتدفعيـ ُالقصد ُفيكُمفُأكجد ؛
ُالجاني.

ُعلى النحو التالي:ضُتخضعُلمعطياتُالجريمةُ:ُعقكبةُالمحرُِّلذلك
كماُىكُالحاؿُُيشاء، كيفما ضُُيحركوحرُِّالمُُُيد في كاآللةالفاعلُالمباشرُلمجريمةُُ.ُإذاُكاف1
فيُىذهُالحالةُيتحملُُ،أكُلضعٍفُفيُعقمو جنكنو، أك سنو لصغر لؤلىمية فاقدال الشخص في

الُمَحرِّضُكاملُالمسؤكليةُعفُفعلُغيرهُألنوُاآلمرُبالفعل
،ُكىناُيعاقبُبالعقكبةُالمنصكصُ(2)

اُأكُقصاًصاُأكُتعزيًرا؛ُ ُعند الجرمي القصدُالنعداـعميياُفيُالشريعةُاإلسبلميةُسكاءُكانتُحد 
ُ.مجنكًنا لككنو أك سنو لصغر لديو األىمية فقداف بسبب ،المباشر

                                                 

 (.156-155جابر،ُالمساىمةُالتبعيةُ)ص(1) 
المستقنعُفيُُ(؛ُالحجاكؼ،ُزاد12/78ُالكبير)ج(؛ُالماكردؼ،ُالحاكؼ2/1213ُالقرشي،ُركضةُالمستبيف)ج(2) 

 .ُ(208اختصارُالمقنعُ)ص
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.ُإذاُاقتصرُدكرُالُمحر ضُعمىُالنشاطُالمعنكؼُفقطُدكفُأفُيككفُلوُسمطةُعمىُالُمَحَرض2ُ
ُ ُككسائمو؛ ُالتحريضي ُالنشاط ُطبيعة ُحسب ُتغمع ُتعزيرية ُبعقكبة ُيعاقب ُيستغلُكفينا أف

نوُالُمحرِّضُحاجةُالُمحر ضُلمماؿُفيدفعوُإلىُارتكابُالجريمة،ُفإفُىذاُتغمعُعميوُالعقكبة؛ُأل
ُارتكبُجريمتيفُفيُآفُكاحد:

.ُاألولى: ُالتحريضُعمىُفعلُالمحـر
ُاستخدـُالماؿُفيُمعصيةُهللا.ُالثانية:

كمفُاألسبابُالداعيةُإلىُتغميعُالعقكبةُعمىُالُمحرِّض،ُالردعُلغيرهُعفُالقياـُبمثلُفعمو؛ُألفُ
ُعميياُلمجريمة المدبر لككنو اإلجرامية الخطكرة منو تنبعث ضالُمحرُِ ُكالدافع ُاألسبابُ؛ فميذه

ُيمكفُلمقاضيُتغميعُالعقكبةُبماُيناسبُحاؿُالجناةُكماُيتكافقُمعُالمصمحةُالعامة.



 

 

 

ُ
ُ
ُ
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 الفصل الثاني

مفيوم التعويض عن الضرر الناتج 
التحريض وأسبابوعن   
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ُالمبحث األول: مفيوم التعويض
التحريضُعمىُالمعاصيُكالمحرماتُيعتبرُجريمةُفيُذاتو،ُكتزدادُجريمتوُُفُ أفُتبيفُلناُأبعدُ

ُ.إذاُماُترتبُعميوُضررُأكُكقعتُبسببوُجريمة
التيُيقدرىاُاإلماـُُكبعدُأفُتبيفُلناُكذلؾُأفُىذاُالتحريضُبصكرتيوُُتكجبُفيوُالشريعةُالعقكبة

ُبماُيراهُرادًعاُلمُمحرِّض.
كماُأنوُمفُالمعركؼُأفُالعقكبةُالُتقتصرُعمىُالعقكبةُالبدنيةُمفُحبسُأكُجمد،ُبلُيمكفُأفُ
تككفُعقكبةُماليةُخاصةُإذاُكانتُجريمةُالتحريضُقدُتسببتُفيُإتبلِؼُماؿ،ُأكُاعتداٍءُعمىُ

ُأك ُالقصاص، ُيستكجب ُال ُالجسـ ُأعضاء ُمف ُالقصاصُكتنازؿُُعضٍك ُاستكجب ُاعتداٍء في
صاحبوُإلىُالدية،ُأكُحتىُلكُكافُالتحريضُتسببُفيُجريمةُمعنكية،ُكجرحُالمشاعر،ُأكُ

ُالقذؼ،ُكغيرُذلؾُمماُيستكجبُالتعكيضُعفُالضرر.
ُكأسبابوُ ُالتحريض، ُعف ُالناتج ُالضرر ُالتعكيضُعف ُعف ُنتحدث ُسكؼ ُالمبحث ُىذا كفي

كفقُالمطالبُالتالية:ُكصكرهُكماُيتعمقُبوُمفُتفاصيل

ُ
:حقيقة التعويض: المطلب األول  

ُالتعكيضُفيُ ُبتعريفُُغةُعمىُمعافٍُملاكردتُكممة ُلوُعبلقةُمباشرة ُسنقتصرُعمىُما كثيرة
ُالتعكيض.

ُأوال التعويض لغًة:
ُ ُُالعوض،أ. ُكاالسـ ُكعياًضا، ُُعاضُيعكضُعكًضا ُتقكؿ:ُالعكض، ُالتعكيض، كالمستعمل

ُ ُخيرًُُ،فُىبتوععكضتو ُطالبًُا. ُجاء ُإذا ُكاعتاضنيُفبلف، ُإذاُُا ُكاستعاضني، لمعكضُكالصمة.
ا،ُأكُفاعتضتوُمماُأعطيتو،ُكعضتُفبلنًُُاُبعكضُفيُالبيعُكاألخذُسألؾُالعكض،ُعاكضتُفبلنًُ

ُ ُمنو ُذىب ُما ُبدؿ ُأعطيتو ُإذا ُأعضتو: ُأك ُكيقاؿُُأعكضتو ُالعكض، ُأخذ ُإذا كتعكضُمنو
ُ.(1)البدؿ

ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

(؛ُالزبيدؼ،ُتاجُالعركس4/188ُ(؛ُابفُفارس،ُمقاييسُالمغةُ)ج2/193الفراىيدؼ،ُالعيفُ)جُ(1)
 ُ.ُ(7/192)جُُ(؛ُابفُمنظكر،ُلسافُالعرب18/387ُ)جُُ
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  ا:ثانيا: التعويض اصطالحً 
نماُكردالفقياءُالقدامىُبيذاُالمصطمح،ُُكُلـُيردُمصطمحُالتعكيضُعند الضماف،ُكلوُفيُُبمفعُا 

ُ إطالقان:اصطبلحُالفقياءُ
ُكُيعرُ 1 ُبمعنىُالكفالة ُأنو ُأخرػُبالحق. ُذمة ُشغل ُإلىُُ،ؼُبأنو: ُالضامف ُذمة ذمةُُأكُضـ

ُُ.(1)المضمكفُعنوُفيُالتزاـُالحق
المتعمقةُاألبكابُمفُخبلؿُىذاُُ،(2)كافُالُمثلُلوُاأكُقيمتوُإذُامثلُالتالفُإفُكافُمثميًُُردُ ُ.2

ُ.فيُالمعامبلتُكالجناياتُكغيرىا
ُ

:مشروعية التعويض: المطلب الثاني  
ُ ُُثابتالتعكيضُمبدأ ُاإلسبلمية ُالشريعة ُألف ُاإلسبلمية؛ ُالشريعة ُعمىُحفعُحقكؽُفي قائمة

ُ.،ُكرعايةُمصالحيـالناس
 :دأ التعويض في الشريعة اإلسالمية: مشروعية مبأوال

ُكالتعكيضُعفُالضررُفيُالشريعةُاإلسبلميةُثابتُبالكتابُكالسنةُكالمعقكؿ.
 الكتاب: . أ
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]قولو تعالى: .1

 .(3)[ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
كأّنيماُمماُيتناكلوُالنييُفيُُُفيُالتحريـ،عمىُأّفُلئلشارةُكالداللةُمدخبًلُُيدؿُىذاُوجو الداللة:

ْيَدُفكافُالنييُمتناكالُلمقتلُمفُطريقُالمباشرةُكالتسبب.  قكلوُتعالى:ُالَُتْقُتُمكاُالص 
ُ(4)فيذاُيدؿُصراحةُعمىُمشركعيةُالتعكيضُعندُاإلتبلؼ

                                                 

(؛391ُاجب،ُجامعُاألمياتُ)صالحُ؛ُابفُ(3/329الدسكقي،ُحاشيةُالدسكقيُعمىُالشرحُالكبيرُ)جُ(1)
(؛ُالعطار،ُحاشيةُالعطارُعمىُشرح3/114ُالبجيرمي،ُتحفةُالحبيبُ)جُُ(؛6/198الجميلُ)جُمنحُُعميش،

 ُ.(4/393؛ُابفُقدامو،ُالمغنيُ)جُ(1/370الجبلؿُ)ج
ايةُ(؛ُالعدكؼ،ُحاشيةُالعدكؼُعمىُشرحُكف6/47الجميلُ)جُ؛ُعميش،ُُمنحُُ(4/7الحمكؼ،ُغمزُعيكفُ)جُ(2)

؛ُقميكبيُُ(10/286(؛ُالرافعي،ُالشرحُالكبيرُ)ج5/164(؛ُالجكيني،ُنيايةُالمطمبُ)ج2/284الطالبُ)ج
؛ُُ(5/375(؛ُالشككاني،ُنيلُاألكطار)ج5/35(؛ُابفُقدامو،ُالمغني)ج3/277كعميرة،ُحاشيتاُقميكبيُكعميرةُ)ج

ُُ.ُ(13/35يةُ)ج(؛ُاألكقاؼُالككيتيةُ،ُالمكسكعةُالفقي2/1035الزرقا،ُالمدخلُالفقييُ)
ُ[.95]المائدة:ُُ(3)
ُ(.394السايس،ُتفسيرُآياتُاالحكاـ)صُ(4)
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ُُ.ُ(1)[  ۓ ے ے ھ ھ]ُقولو تعالى:  .1ُ
هللاُتعالىُقدُأكجبُالمماثمةُفيُإفُفُ،القصاصُفيُالجراحاتُكالدماء يعنيُوجو الداللة:

كعندُعدـُُ،فعلُمفُغيرُنقصافُكالُزيادةُالعقاب،ُكالمماثمةُتعنيُأفُيفعلُبالجانيُمثلُما
ُ.(2)بابُالتعكيضُكىذاُالذؼُيدخموُ،المماثمةُينتقلُاألمرُإلىُالقيمةتحققُ

"قاؿُمقاتلُكىشاـُبفُحجير:ُىذاُفيُالمجركحُينتقـُمفُالجارحُبالقصاصُدكفُُ:يقال القرطبُ
فيذاُيدؿُعمىُكجكبُاستيفاءُمفُُ،(3)غيرهُمفُسبُأكُشتـ،ُكقالوُالشافعيُكأبكُحنيفةُكسفياف"

ُ.اكبقيمتوُإفُكافُقيميًُُ،اعُعميوُالضررُبمثموُإفُكافُمثميًُكق
ُ
 :. السنة النبويةب
ُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُطعامًُُأىدتُبعضعن أنس قال: . 1 ُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُإلى ُفضربتُأزكاج ُفيُقصعة، ا

ناءٌُبطعاـٍُُعائشةُالقصعةُبيدىا،ُفألقتُماُفييا،ُفقاؿُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"طعاـٌُ ُ(4)"بإناءٍُُ،ُكا 

ُاإلناء،ُعفُاالناءُالذؼُأتمفتو.ُةصاحبلُقضىُعمىُعائشةُبالتعكيضُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُوجو الداللة:
ناءٌُبطعاـٍُُطعاـٌُُ"ُ:ي المباركفور قال ُ ُكا  ُكالُيضمفُبإناءٍُُ، ُدليلُأفُالقيميُيضمفُبمثمو ُفيو ،

ُكاضحُعمىُمشركعيةُالتعكيض.بشكلُالحديثُىذاُُدؿُ ُقد،ُف(5)بالقيمةُإالُعندُعدـُالمثل"

ُ

 . المعقول:ت
ُميزافُمفُمكازيفُ ُكىك ُكسائلُحفظيما، ُكالتعكيضُأحد ُبحفعُالنفسُكالماؿ، جاءتُالشريعة

ُ ُالناسُلفسدتُُاتالعبلقُكالحياة ُأتمفُأمكاؿ ُمف ُإلزاـ ُيتـ ُلـ ُلك ُألنو ُالناس؛ ُبيف االجتماعية
 .كانتشرُالظمـُكأكلُالقكؼُالضعيفُالحياةُكلتقاتلُالناسُكضاعتُالحقكؽُ

ُ
ُ
 

                                                 

ُ.[40]ُالشكرػ:ُُ(1)
ُ(.4/151البغكؼ،ُمعالـُالتنزيلُفيُتفسيرُالقرآفُ)جُ(2)
ُ.(16/40القرطبي،ُالجامعُألحكاـُالقرآفُ)جُ(3)
]ُالترمذؼ:ُسنفُالترمذؼ،ُاألحكاـ/ُبابُماُجاءُفيمفُيكسرُلوُالشيءُماُيحكـُلوُمفُماؿُالكاسر،ُُ(4)
 .(5/295جُ-1523[ُقاؿُاأللباني:ُصحيحُ)انظر:ُُإركاءُالغميلُلؤللباني،ُرقـ:1359ُ:ُرقـُالحديث3/632ُ

ُ(.4/495المباركفكرؼ،ُتحفةُاألحكذؼُ)جُ(5)
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 :أنواع التعويضثانًيا: 
 أ. التعويض المادي ينقسم إلى قسمين:

 . التعويض المالي عن الضرر المادي:1
كىكُتعكيضُالمتمفُبمثموُإفُُ؛أفُالماؿُالمثميُيضمُفُبالمثلُ؛فُاألصلُفيُضمافُالمتمفاتإ 

فإفُلـُيكفُلوُمثلُيمجأُلمتعكيضُبقيمةُالمتمفُفيُالسكؽ،ُكدليلُىذاُالنكعُمفُُكافُلوُمثل،
 .(1)سبقُذكرهُمفُقصةُالسيدةُعائشةُرضيُهللاُعنياُمعُالقصعةُالتيُكسرتياالتعكيضُىكُماُ

ُ
 :التعويض المالي عن الضرر المعنوي . 1

،ُكقدُجاءُفيُبيذاُالمفيكـُالمعنكُؼُرمصطمحُالتعكيضُعفُالضُرُلـُيستخدـُالفقياءُالقدامى
مفُالفقياءُعبرُبيذا،ُُالمكسكعةُالفقييةُالككيتيةُعفُالضررُاألدبيُماُيثبتُذلؾ:"ُلـُنجدُأحًدا

ُالتعكيضُ ُعف ُتكمـ ُالفقياء ُمف ُأحًدا ُأف ُالكتبُالفقيية ُفي ُنجد ُكلـ ُحادث، ُتعبير ُىك نما كا 
ُ.(2)الماليُفيُشيءُمفُاألضرارُالمعنكية"

كىذاُالُيعنيُأفُالفقياءُالقدامىُقدُأغفمكاُىذاُالنكعُمفُالتعكيض،ُفيذاُيخالفُالكاقعُالمكجكدُ
مكاُفيُكلُالمسائلُأكُأغمبياُأفُُيعقلُعمىُالفقياءُاألجبل ُفيُالفقوُاإلسبلمي،ُكالُ ءُالذيفُفص 

ُ.(3)نوُيقعُكثيًراُفيُحياتيـإيغفمكاُمثلُىذاُالمكضكعُالميـُفيُحياةُالناسُحيثُ
ُتعرُ  ُقد ُلمضرركالمبلحعُأفُالفقياء ُكقدُُالمعنكُؼُضكا فيُأبكابُالجناياتُكالدياتُكالضماف،

ُبيفُالقصاصُكالتعزيرُكالعقكباتُالمالية،ُ ُألحكاموُما فيُالجراحاتُُقال السرخسي:تعرضكا
وقال ،ُ(4)التيُالُتندملُعمىُكجوُالُيبقىُلياُأثرُتجبُحككمةُعدؿُبقدرُماُلحقوُمفُاأللـ

؛ُألفُفعميوُأرشُالسفُكامبًلُُ"إفُُضربُعمىُسنوُحتىُاسكدتُأكُاحمرتُأكُاخضرتُأيًضا:
ُيفكتُبذلؾ" ُكالمنفعة ُمكتيا(5)الجماؿ، ُعمى ُدليل ُالسف ُسكاد ُبأف ُذلؾ ُكتعميل ،ُ ُككذلؾ إذاُ،

ُ.(6)عدؿُةمُكفقدُركػُأبكُيكسفُعفُأبيُحنيفةُأفُفيياُحكُ.اخضرت
كُ"ُياُ"ُياُفاسق"ُأكُ"ياُكافر"ُأك"ُياُخبيث"ُأكُ"ياُحمار"ُأبػػػػػكلقدُتعرضُالفقياءُلمفُسبُآخرُ

ُابفُا ُعفيف، ُأنا ُأكُقاؿُلغيره ُالتعزيرُعمىُمفُسبُ ُكلحمار"، ُأكجبكا ُألحقُبوُُ؛آخرُقد ألنو
                                                 

 (ُمفُىذاُالبحث.57،ُ)صانظرُ(1)
ُ(.13/40ُكقاؼُالككيتية،ُالمكسكعةُالفقييةُ)جاأل  (2) 

ُالدخيل،ُالتعكيضُعفُاألضرارُالمترتبةُعمىُالمماطمةُفيُالديكفُ)مكقعُالممتقىُالفقيي(.  (3) 
. (26/81السرخسي،ُالمبسكطُ)جُ  (4) 

.مرجعُالسابقُنفسُالصفحةالُ  (5)  
.السابقُالمرجعنفسُُ (6) 
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فُلـُفإنماُيدؿُعمىُأفُالفقياءُالقدامىُتكممكاُعفُالضررُالمعنكؼُُكىذاُإفُدؿُ ،ُ(1)الميانة كا 
ُ.الراجحُفييا،ُكسيأتيُليذهُلمسألةُمزيدُتكضيح،ُكبيافُكالرأؼُيتكممكاُعفُمكضكعُالتعكيض

ُ
 أقول العلماء في المسألة:

ُ:اختمفُالمعاصركفُفيُحكـُالتعكيضُالماليُعفُالضررُالمعنكؼُعمىُقكليف
ُالمالقول األول:  ُالضرر ُالتعكيضُالماليُعف ُجكاز ُعمىُعدـ ُالشيخ ُبو ُقاؿ ُما عنكؼُكىك

ُالزرقا(2)فيفخال ُمصطفى ُكالشيخ ُاإلسبلميُُ،(3)، ُالفقو ُمجمع ُقرار ُنصُعميو ُما ُأيضا كىك
ُ.ُ(4)التابعُلمنظمةُالمؤتمرُاإلسبلمي

ُالمعاصريف:ُالقول الثاني:  ُالعمماء ُمف ُبو ُكقاؿ ُالمعنكؼ، ُالضرر ُالتعكيضُعف ُأخذ جكاز
 .(8)غياُد،ُكالقرهُ(7)،ُكدمحمُفكزؼُفيضُهللا(6)،ُككىبةُالزحيمي(5)محمكدُشمتكت

ُ
 األدلة:
ُالمعقكؿ:ُك،ُ:ُبالكتابيضُعفُالضررُالمعنكُؼبعدـُجكازُالتعُكُالقائمكُفؿُاستدُ 

 :الكتابأواًل: من 
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]ُقولو تعالى:

ُ.(9)[  ھ ھ ہ
كالمعنى:ُالُيأكلُبعضكـُماؿُبعضُبغيرُحق.ُفيدخلُفيُىذا:ُالقمارُكالخداعُ:ُوجو الداللة

فُطابتُبوُنفسُ كالغصكبُكجحدُالحقكؽ،ُكماُالُتطيبُبوُنفسُمالكو،ُأكُحرمتوُالشريعةُكا 
مالكو،ُكيرُالبغيُكحمكافُالكاىفُكأثمافُالخمكرُكالخنازيرُكغيرُذلؾ.ُكالُيدخلُفيوُالغبفُفيُ

                                                 

(؛ُآؿُخنيف،ُالتعكيضُعف4/331ُ(؛ُالدردير،ُالشرحُالكبيرُ)ج4/71ابفُعابديف،ُالدرُالمختارُ)جُ(1)
ُ(.15الضررُالمعنكؼ)ص

(.45ُالخفيف،ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ (2)  
(.126الزرقا،ُالفعلُالضارُ)ص  (3)  

(.6قُ)ص1412القراراتُكالتكصياتُالصادرةُعفُالدكرةُالثانيةُعشرةُلممجمعُُ (4) 
 (.35شمتكت،ُالمسئكليةُالمدنيةُكالجنائيةُفيُالشريعةُاإلسبلميةُ)صُ(5)
 (.25-24الزحيمي،ُنظريةُالضمافُ)صُ(6)
 (.92فيضُهللا،ُنظريةُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(7)
ُُالقرهُداغي،ُالتعكيضُعفُالضررُالمعنكؼ،ُ)مكقعُالدكتكر(.ُ (8)  

[.88]ُالبقرة:ُ  (9)  
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ُ؛أفُهللاُجعلُالتجارةُبالماؿ كعميو ؛(1)عُبحقيقةُماُباعُألفُالغبفُكأنوُىبةالبيعُمعُمعرفةُالبائ
كىناُالضررُالمعنكؼُليسُمفُقبيلُالماؿ،ُكماُداـُأنوُليسُبماؿُفبلُيجكزُالتعكيضُعنوُ

ُ.(2)أكبًلُألمكاؿُالناسُبالباطلُعدُ بماؿ،ُكىكُيُُ
ُ

 ثانًيا: من المعقول:
استدلكاُأيضًاُبأفُالضررُالمعنكؼُليسُمااًلُفيُحيفُأفُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُعبارةُ .ُأ

ُ.(3)عفُإحبلؿُماؿُمكافُماؿُمتمفُ
 
ُالضمافُُب. ُإلييا ُليسُلوُضكابطُيرد أفُتعكيضُالضررُالمعنكؼُبالماؿُغيرُممكف؛ُألنو

ُتحكًما،ُكعميوُفضمافُالضررُ ُيعد  ُفإفُتقديره ُكلذا ُمفُشخصُآلخر، ُكيختمفُتأثيره بالماؿ،
ُ.(4)بالماؿُالُيككفُإالُتحكماُكالتحكـُباطل"

 
فُالمثلُالعمياُتنافيُأفُيقبلُإا،ُإذُماؿُمماُينافيُالمثلُالعميأفُضمافُالضررُالمعنكؼُبالُت.

 .(5)اإلنسافُمااًلُمقابلُإىانتوُكتحقيره
:ُماُيقصدهُالشارعُمفُالتعكيضُىيُمكاساةُالمضركر،ُكرفعُماُأصابوُونوقش ىذا االستدالل

ُالضررُ ُفي ُمكجكد ُىك ُكما ُالمعنكؼ ُالضرر ُفي ُمكجكد ُالمعنى ُكىذا ُحزف، ُمف ُنفسو في
ُ.(6)المادؼ

ُ
دبيُالمعنكؼُالُيجبرهُالتعكيضُالمالي،ُفيكُيجحفُفيُحقُالفقير،ُكالُيردعُأفُالضررُاألُث.

ُفييُزا ُالبدنية ُالعقكبة ُأما ُغنًياالغني، ُأـ ُكاف ُلممعتدؼُفقيًرا ُماُُ؛جرة ُالضرر ُشرعُليذا كلذا

                                                 

ُ(.2/338القرطبي،ُالجامعُألحكاـُالقرآفُ)جُ(1)
(.125الزرقا،ُالفعلُالضارُ)صُ (2)  

(.56(؛ُالخفيف،ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)ص125الزرقا،ُالفعلُالضارُ)ص  (3)  
(.56الخفيف،ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)ص  (4)  

ُالفعلُالضارُ)صُ(5) ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلمي125الزرقا، ُالخفيف، ُالتعكيض56ُ)صُ(؛ ُآؿُخنيف، (؛
 (.16عفُالضررُالمعنكؼُ)ص

(.382النجار،ُالضررُاألدبيُ)صُ (6)  
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زالةُ يناسبوُمفُالحد،ُكالتعزيرُالزاجر،ُكالتأديبُالرادعُ،ُكىكُكاٍؼُفيُشفاءُغيعُالمتضرر،ُكا 
ُ.(1)كزكاؿُالعارُعنو،ُكا عادةُاالعتبارُلوضررهُ،ُ

ُ
أفُالتعكيضُعفُالضررُالمعنكؼُيؤدؼُإلىُالزيادةُعمىُالعقكبةُبعقكبةُإضافيةُإذاُكانتُُج.

ُأكُبضمافُماليُآخرُإ ُالجنايةُحدية، ُالدية ُفييا ُكانتُالجنايةُمما ُالُأذا ُمما كُاألرشُكىذا
ُ.(2)نظيرُلوُفيُالشرع

ُُح. ُشددت ُالنصكصُالشرعية ُلكنُمىعأف ُاألدبي، ُفيُُيااإلضرار ُالتعزير ُأسمكب اتبعت
ُ.(3)كليسُالتعكيضُفيُالماؿُتومعالج

ُ
ُالشرؼُأكُمجركحُُخ. ُالسبلمةُلمثمكـ ُالنكعُمفُالضرر؛ُألنوُالُيعيد أفُالماؿُالُيزيلُىذا

ُ.(4)المشاعر،ُكىذاُالُيككفُفيوُمقصدُالجبر،ُكالتعكيضُيقصدُبوُالجبر
ُ
ُكالغصب،ُفُأُ.د ُكالنيبالقذؼ، خيرُشاىدُعمىُعدـُجكازُالتعكيضُالماليُعفُُ،كالسرقة،

ُالتعزير ُأك ُالحد، نما ُكا  ُالمعنكية، ُالمجنيُُ،(5)األضرار ُعمى ُالكقع ُالشديدة ُاألمكر ُمف فيي
؛ُفعةعمييـ،ُُكمعُذلؾُالُيستحقكفُتعكيًضاُمالًياُعمييا؛ُألنياُلـُيترتبُعميياُفكاتُماؿ،ُأكُمن

ُ.(6)ماُىكُأقلُمنيافمفُبابُأكلىُأفُالُيستحقُ
ُ

 أدلة القول الثاني:
ُكآثارُ ُكالسنة ُالكتاب ُمف ُبأدلة ُالمعنكؼ ُالضرر ُالتعكيضُعف ُأخذ ُبجكاز ُالقائمكف كاستدؿ

ُالصحابة.
 :الكتابأواًل: من 
ُاالعتداءُعمىُالنفسُكالماؿُكالعرض،ُكالنييُفقدُاستدُ  ؿُأصحابُىذاُالقكؿُباآلياتُالتيُتحـر

ُعفُاإلفسادُفيُاألرض.
                                                 

(.35بكساؽ،ُالتعكيضُعفُالضررُ)صُ (1)  
(126الزرقا،ُالفعلُالضارُ)ص .  (2)  

(.124(؛ُالزرقا،ُالفعلُالضارُ)ص56الخفيف،ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ (3)  
  (4) المراجعُالسابقة.

(.12/523(ُكأيضا)ج7/360ابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ  (5)  
(.45-19الخفيف،ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ (6)  
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک]ُ:قولو تعالى.1ُ

ُ.(1)[ ں
كجبًراُلممتضرريف،ُُممعتدؼلأكجبُالمماثمةُفيُالعقكبةُكرادعُأفُهللاُعزُكجلُوجو الداللة: 

لذاُتككفُالمماثمةُفيماُيمكفُأفُتتحققُفيوُمفُُ؛كالمماثمةُالُتتحققُفيُكلُصكرُالعقاب
البديلُىكُاألرشُكحككمةُالعدؿ،ُكىذاُيككفُفيُُالقصاصُكالجراح،ُكعندماُتتعذرُالمماثمةُفإفُ 

ُالضررُالمعنكؼُالذؼُتتعذرُفيوُالمماثمة؛ُألنوُالُيمكفُأفُتصابُكرامةُالمسيءُبمثلُماُمس ُ
الُكافُذلؾُإشاعةُلمفحشاءُكتُر كليذاُكافُالتعكيضُفيُُ؛(2)سيًخاُلمعناىاُفيُنفكسيـبوُغيرهُكا 

ُ.(3)الضررُالمعنكؼُبالبدؿُعفُالمثلُكىكُالتعكيضُبالماؿ

 
 ثانيا: من السنة:

ُ.(4)"اَلَُضَرَرَُكاَلُِضَرارَُأ.ُعفُابفُعباسُرضيُهللاُعنيماُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"
ُسكاءُوجو الداللة:  ،ُكىيُبذلؾُتشملُكلُضرر، ُالعمـك ُلتفيد كافُأجاءتُكممةُضررُنكرة

ُالذؼُنيىُعنوُ ُكالضررُالمعنكؼُمفُأنكاعُالضررُفيككفُداخلُفيُالتحريـ ُأكُخاًصا، عاًما
ذاُكافُ الحديث؛ُألفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُنيىُعفُالضررُمطمًقاُسكاءُكافُالضررُمادًيا،ُأكُمعنكًيا،ُكا 

ىذاُالحديثُأساسُلمنعُالفعلُُ.يجبُفيوُالضمافُكالتعكيضُعفُالضررُالمادؼُوفإنًماُمحرُ 
،ُكماُأنياُسندُلمبدأُاالستصبلحُفيُجمبُلعقكبةالضار،ُكترتيبُنتائجوُفيُالتعكيضُالماليُكا

 .(5)المنافعُكدرءُالمفاسد
لكفُليسُنوُالُخبلؼُفيُزجرُالمعتديف،ُُكإُاعترض الشيخ الزرقا على ىذا االستدالل فقال:

ُالتعزيرُالُ ُبعقكبة ُالزجر ُأخذتُبمبدأ ُفالشريعة ُبالتعكيضُالمالي، ُالزجر ُيككف ُأف بالضركرة
ُ(.6)بالتعكيضُالماليُفيُالضررُاألدبي

                                                 

ُ.[194]ُالبقرة:ُُ(1)
ُ(.1/237الزمخشرؼ،ُالكشاؼُعفُحقائقُغكامضُالتنزيلُ)جُ(2)
 (.359-358النجار،ُالضررُاألدبيُ)صُ(3)
[2341ُ:ُرقـُالحديث2/784ُ]ابفُماجو:ُسنفُابفُماجو،ُاألحكاـ/ُبابُمفُبنىُفيُحقوُماُيضرُبجاره،ُُ(4)

ُ(.3/408جُ-896قاؿُاأللباني:ُصحيحُ)انظر:ُاركاءُالغميلُلؤللباني،ُرقـ:ُ
 (.363-362)صُ(؛ُالنجار،ُالضررُاألدبي125ُالزرقا،ُالفعلُالضارُ)صُ(5)
 (.125الزرقا،ُالفعلُالضارُ)صُ(6)
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ُبالتعزيرُويمكن أن يناقش:  ُكالعقكبة ُاإلسبلمية، ُالشريعة ُثابتُفي ُبالعقكبة ُالزجر ُمبدأ بأف
ُأفُيككفُالتعقرُ الماليُمُُ ُفبلُيمنع ُشرًعا، ُالتعزيرُه كيضُعفُالضررُاألدبيُمفُبابُعقكبة
ُبالماؿ.

ـَُِحَراـٌ:َُدُمُو،َُكَماُلُو،َُكِعْرُضوُُُ"ب. استدلوا بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ـَُِعَمىُاْلُمْسِم ُاْلُمْسِم ُ.(1)"ُكل 
ؿُذلؾُاُعمىُتحريـُالنفسُكالماؿ،ُفدُ أفُتحريـُالعرضُفيُالحديثُجاءُمعطكفًُوجو الداللة: 

اُكافُالتعدؼُعمىُالعرضُفيُالغالبُىكُ،ُكلمُ (2)عمىُأنوُيأخذُحكميما،ُكىكُكجكبُالضماف
ُ.(3)فيُجانبُالضررُالمعنكؼ،ُفيككفُالحديثُدااًلُعمىُضمانو

ُ

 ثر:ثالًثا: من األ 

ُاستشيدكاُببعضُأقكاؿُالفقياءُالتيُرأكاُأنياُتؤيدُجكازُالتعكيضُعفُالضررُالمعنكؼُكمنيا:
اإلماـُدمحمُبفُحسفُالشيبانيُفيُالجراحاتُالتيُالُتندملُُدكفُأفُيبقىُلياُأثرُماُذكرهُ. أ

ُ.(5)،ُفيذاُتقديرُلؤللـُبالماؿ(4)إنو:ُ"يجبُفيياُحككمةُعدؿُبقدرُماُلحقُالمجركحُمفُاأللـ"
فُمفُقطعُحممتيُالثدييفُعندُمالؾُكالثكرؼُتكجبُديتيماُإفُذىبُالمبف،ُإابفُقدامة:ُقاؿُ. ب

الُكجبت ُ.(6)حككمةُبقدرُشينو.ُأؼُبقدرُالعيبُالذؼُأصابُالمرأةُكا 
ُ

 وجو الداللة من ىذه اآلثار:
فُالفقياءُفيُىذهُاآلثارُقدُقرركاُالتعكيضُلمجردُاأللـ،ُكاأللـُمفُاألضرارُالمعنكيةُكليستُإ

ُعمىُ ُدليبًل ُىذا ُفيككف ُالمعنكؼ، ُالضرر ُالتعكيضُعف ُعدـ ُمع ُالفقياء ُكل ُفميس المادية،
ُ.(7)الماليُعفُالضررُالمعنكُؼالتعكيضُ

ُ
ُ

                                                 

]مسمـ:ُصحيحُمسمـ،ُالبرُكالصمةُكاآلداب/ُبابُتحريـُظمـُالمسمـ،ُكخذلو،ُكاحتقارهُكدمو،ُكعرضو،ُُ(1)
ُ.[2564:ُرقـُالحديث4/1986ُكمالو،ُ

ُ(.5/11القاىرؼ،ُفيضُالقديرُ)جُ(2)
(.1/354جالمتييي،ُدعاكؼُالتعكيضُ)ُ (3)  
(.26/81السرخسي،ُالمبسكطُ)جُ (4)  

(.2/1024مكافي،ُالضررُ)ج  (5)  
(.4/273الدردير،ُحاشيةُالدسكقىُعمىُالشرحُالكبيرُ)ج  (6)  

(.2/1025(،ُمكافي،ُالضررُ)ج36بكساؽ،ُالتعكيضُعفُالضررُ)ص  (7)  



 

64 

 

 الجواب عنو:
ُىذا ُكليسُضررًُُرضُرُأف ُألامعنكيًُُامادؼ)جسدؼ( ُليسُ؛ ُكالشج ُالجرح، ُالناتجُعف ُاأللـ ف
ُمعنكيًُضررًُ ُخالًصُا ُضررًُا ُباعتباره ُلمتعكيضُعنو، ُمسكغ ُكىذا ُمادؼ، ُناتجُعفُفعل ُفيك اُا،
ُ.(1)النزاعاُقدُيؤدؼُإلىُخسارةُماليةُفيكُخارجُمحلُاُجسديًُماديًُ
ُ

 :الترجيح
التعكيضُالماليُعفُالضررُُمشركعيةبعدـُُاألكؿُيترجحُلمباحثُماُذىبُإليوُأصحابُالقكؿ

ُ:وذلك لما يليؼ،ُالمعنُك
ُدلةُأصحابُالقكؿُالثاني.كقكةُردكدىـُعمىُأُـلقكةُأدلتيُأ.
ُلمشخصُيحصلعمىُماُُقائـُفيُأساسوُأفُالقكؿُبالتعكيضُالماليُفيُالضررُالحقيقيُ.ب

ُالضرر ُأصابو ُُالذؼ ُكىذا ُالضرر، ُذلؾ ُبسبب ُمالية ُخسارة ُفيمف ُمتحقق لضررُاُغير
ُالمعنكؼ.

 .(2)أفُالتعزيرُكالتأديبُىكُالذؼُيشفيُغيعُالمضركرُكيؤذؼُالضارُفيُشعكرهُككرامتو. ت
إذُُ؛لمتعكيضُكلماُفيُذلؾُمفُمراعاةُالفردُكالجماعةُكالجسدُكالركح،ُفميسُكلُشيءُقاببًلُُ.ث

جكازهُيقكدُإلىُفتحُبابُالتعكيضاتُالماليةُلؤلضرارُالمعنكيةُدكفُضػابط؛ُكالخكضُفيوُالقكؿُب
ُ تبعاُلميكػ.

ُ
 التعويض المعنوي:ت. 

ُبو ُالحسفُيقصد ُالكبلـ ُعمى ُفقط ُكيقتصر ُيعتمد ُالطيبُالتعكيضُالذؼ كاالعتذارُُكالقكؿ
ُماُيمي:ُ،ُكشيدُليذاُالنكعُمفُالتعكيض،ذػلحقُباآلخرُمفُأُطييبُالخاطرُعماتُك
1ُ ُفقضىُحاجتوُ. ُفتجمميا، ُرجل، ُفتمقاىا ُالصبلة، ُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُتريد ُخرجتُعمىُعيد ُامرأة أف

منيا،ُفصاحت،ُكانطمق،ُفمرُعميياُرجل،ُفقالت:ُإفُذاؾُفعلُبيُكذاُككذا،ُكمرتُعصابةُ
الذؼُظنتُأنوُُمفُالمياجريف،ُفقالت:ُإفُذلؾُالرجلُفعلُبيُكذاُككذا،ُفانطمقكا،ُفأخذكاُالرجل

كقعُعمييا،ُفأتكىاُبو،ُفقالت:ُنعـُىكُىذا،ُفأتكاُبوُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص،ُفمماُأمرُبوُقاـُصاحبياُالذؼُ

                                                 

(.36بكساؽ،ُالتعكيضُعفُالضررُ)ص  ُ(1)  
  (2) الدخيل،ُبحثُالتعكيضُعفُاآلثارُالمترتبةُعمىُالمماطمةُبالديكف.ُ
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ُكقاؿُلمرجلُقكالًُُ،اذىبيُفقدُغفرُهللاُلؾُ:كقعُعمييا،ُفقاؿ:ُياُرسكؿُهللا،ُأناُصاحبيا،ُفقاؿُليا
ُ.(1)"يعنيُالرجلُالمأخكذ،ُقاؿُأبكُداكد:ُ"احسنًُ

ُ.(2)غشيياُكجامعيا،ُكنىُبوُعفُالكطءفتجمميا:ُيعنيُ
ُأناُصاحبيا:ُيعنيُأناُالذؼُتحرشتُبياُككقعتُعمييا.

،ُكقدُأخذهُالصحابةُالمرأةُأنوُىكُالذؼُكقعُعميياُأفُىذاُالرجلُالذؼُاتيمتووجو الداللة: 
نماُشخصُآخر،كجركهُإلىُرسكؿُهللا بالرجلُأذػُُوُقدُلحقأنكالُشؾُُ،ُثـُتبيفُأنوُليسُىكُكا 

،ُكىذاُتعكيضُهرُااُالعتباُلخاطرهُكردًُيبًُياُتطُحسنًُ،ُكقدُقاؿُلوُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُقكالًُكضررُمعنكُؼ
ُ.(3)معنكؼُعماُلحقُبو

 
 :رابًعا: التكييف الفقيي للتعويض

ُبأحكاـُشرعيةُحرُ ُفُ إ .ُأ ُأكُُمتُإلحاؽُالضررُبالغيرُسكاءًُالشريعةُجاءتُأصبًل فيُنفسو
كىذاُىكُُ،قيمياًُكافُأكُبقيمتوُإفُُ،فإفُكقعُالضررُكجبُجبرهُبمثموُإفُكافُمثمياًُُ،مالو

ُالتعكيض.
ُ،كىذاُشأفُالضركراتُ،نقصافُرُبمقدارُالضررُدكفُزيادةُأكالتعكيضُضركرؼ؛ُألنوُيقدُ  .ُب

ُكالضركرةُتقدرُبقدرىا.
ُ.(4)فيُآفُكاحدالتعكيضُمفُالمؤيدات؛ُألنوُمفُقبيلُالجزاءُالذؼُيجمعُبيفُالجبرُكالزجرُ .ُت


 

 
 















                                                 

[ُقاؿ4379ُ:ُرقـُالحديث4/134ُالحدكد/ُبابُفيُصاحبُالحدُيجيءُفيقر،ُ]أبكُداكد:ُسنفُأبيُداكد،ُ(1) 
 (.1/2جُ-4379األلباني:ُحسفُ)انظر:ُصحيحُكضعيفُسنفُأبيُداكدُلؤللباني،ُرقـ:ُ

 .(2/516البيضاكؼ،ُتحفةُاألبرارُشرحُمصابيحُالسنةُ)جُ(2)
ُ(.5/442المقدسي،ُالسنفُكاألحكاـُ)جُ(3)
 ُ(.131-1/127)جُُ(؛ُالمتييي،ُدعاكػُالتعكيض38ُررُ)صأبكعباة،ُالتعكيضُعفُالضُ(4)
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ُالمبحث الثاني: أسباب التعويض وصوره:
 توطئة:

ُ"ُقال ملسو هيلع هللا ىلص: لقدُحفعُاإلسبلـُدماءُالناسُكأمكاليـُكأعراضيـ، ـْ َُكأَْعَراَضُك ـْ َُكَأْمَكاَلُك ـْ ُِدَماَءُك َفِإف 
َُىَذاُِفيُ ـْ َُكُحْرَمِةَُيْكِمُك ـْ َُحَراـٌَُعَمْيُك ـْ َُبْيَنُك ـُ اِىُدُِمْنُك َُىَذاَُأاَلُِلُيَبمِِّغُالش  ـْ َُىَذاُِفيَُبَمِدُك ـْ َشْيِرُك

ُ.(1)"اْلَغاِئبَُ
ُإالُأفُيككفُبحقبكلُأنكاعوُكصكُراالعتداءُُأفُالشريعةُاإلسبلميةُحرمتُوجو الداللة: ُ،ه؛

"كىذاُمنوُصمىُُقال القرطبي: .ىُاألبدافُأكُاألعراضُأكُاألمكاؿعمُكافُىذاُاالعتداءأُسكاءٌُ
فيُالتنفيرُعفُالكقكعُفييا؛ُألن يـُُبيافُتحريـُىذهُاألشياء،ُكا غياءًُُفيُهللاُعميوُكآلوُكسمـُمبالغةًُ

ُحميتيا" ُفعميا،ُكاعتقدكا ُاعتادكا ُقد ُإغياءُفيُالتنفيرُ،(2)كانكا بمكغُالغايةُُ،كالمقصكدُمفُقكلو:
ُ.(3)كالمبالغةُفيُالتأكيدُعمىُالحرمة

عنػػدُُكالتعػػكيضكاحػػدُمنيػػا،ُُكالتعػػكيضىػػذاُكقػػدُرتبػػتُالشػػريعةُعمػػىُمػػفُاعتػػدػُعمييػػاُأحكاًمػػا،ُ
مػػفُىػػذهُسػػببُُفػػإذاُكجػػدُسػػبًباُرابًعػػاُكىػػكُالحيمكلػػة،ُبعػػضُالفقيػػاءالفقيػػاءُلػػوُأسػػباٌبُثبلثػػةُكزادُ

ُكىذهُاألسبابُىي:،ُالتعكيضفقدُكجبُاألسبابُ
ُ.إلتبلؼباالتسببُُ،ُأكاإلتبلؼ.1ُ
ُ.ُالعقد.2
ُ.(4)الغصبُ.3
ُ.(5)الحيمكلة.4ُ

ُ،ُكفقُالمطالبُالتالية:كسنبيفُكلُكاحدُبشيٍءُمفُالتفصيل
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

 .[67:ُرقـُالحديث1/24ُ]ُالبخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُالعمل/ُبابُقكلوُملسو هيلع هللا ىلص:ُربُمبمغُأكعىُمفُسامع،ُُ(1)
 ُ(.5/47القرطبي،ُالمفيـُ)جُُ(2)
 .(4/568الرجراجي،ُرفعُالنقابُعفُتنقيحُالشيابُ)جُ(3)
؛ُالجكيني،ُُ(1/378(؛ُالشاطبي،ُالمكافقات)ج3/64(ُالمازرؼ،ُشرحُالتمقيفُ)ج3/317القرافي،ُالذخيرةُ)جُ(4)

ُ(.204(؛ُابفُرجب،ُقكاعدُابفُرجبُ)ص4/398نيايةُالمطمبُ)ج
؛ُاألكقاؼُُ(325-2/324(؛ُالزركشي،ُالمنثكرُفيُالقكاعدُالفقييةُ)ج578السيكطي،ُاألشباهُكالنظائر)صُ(5)

 .ُ(28/207لمكسكعةُالفقييةُ)جالككيتية،ُا
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:حقيقة اإلتالف  والتسبب بو: المطلب األول  
ُُُسنتحدثُفيُىذاُالمطمبُعفُالسببُاألكؿُكالثانيُمًعا؛ُألفُبينيماُارتباًطاُكثيًقاُكتقارًباُكبيًرا.

:تعريف  اإلتالف: الفرع األول  
اُا،ُكذىبتُنفسُفبلفُتمفًُكالعطبُفيُكلُشيء،ُكالفعلُتمفُيتمفُتمفًُُاليبلؾُ:لغةً  تالف  اإل أ. 

ا،ُكرجلُاُإذاُأفناهُإسرافًُا.ُكرجلُمتبلؼ،ُأؼُكثيرُاإلتبلؼُلمالو،ُكأتمفُفبلفُمالوُإتبلفًُأؼُىدرًُ
ُ.(1)متمفُكمتبلؼ:ُيتمفُمالو،ُكقيل:ُكثيرُاإلتبلؼ

ُ ا:اصطالحً  تالف  اإل ب.  ُالفقياءُالقدامىأقفُعمىُلـ لئلتبلؼُيختمفُعفُمعناهُُتعريفُعند
ُيؤدؼُإلىُيطمقكفُكممةُاإلُفتجدىـُؼ،المغُك ُما ُكموُأكُبعضو،ُالماؿُزكاؿتبلؼُكيريدكفُبيا

 ُ.(2)اُعنياتبلؼُاألنفس،ُكيستخدمكفُلفعُالجنايةُعكًضُإكقلُماُيستخدمكفُىذهُالكممةُفيُ
 

:أقسام اإلتالف: الفرع الثاني  
 تالف باعتبار حدوثو، إلى قسمين:. ينقسم اإل أ
مفُغيرُأفُيتخملُبيفُفعموُُالشخصُالمتمفُىكُأفُيحصلُالتمفُبفعلُمباشر: إْتالف  . 1

ُُبحيثُ،مختارٌُُكالتمفُفعلٌُ ُبينيما، ُالفعلُدكفُكاسطة ُكبغضُالنظرُعفترتبُالضررُعف
ُ.(3)التعمدُأكُالغفمة

ُ
رُفػػيُشػػيءُُيفضػػيُإلػػىُتمػػِفُإحػػداثُأمػػُبمعنػػىإيجػػادُعمػػةُالمباشػػرةُىػػكُُبالتســبب: اإلتــالف  . 2

ُ.(4)بالتسببُُمتمفُكُيقاؿُلمفُفعمو،ُشيءُآخر
ُإليولمضُالمتسبب ُكيكصل ُيفضي ُما ُفاعل ُكىك ُُرر، ُمفُال ُعممو ُإليو ُأفضى ُما يضمف
ُبانفُ؛الضرر ُلئلتبلؼُإالألنو ُمستقمة ُعمة ُيصمح ُال ُمتعديًُُراده ُكاف ُككنوُُ،اإذا ُفي كيكفي
ألفُالحكـُالُُ؛بالتعمدُاأفُيتصلُفعموُفيُغيرُممكوُبماُالُمسكغُلو،ُككافُفعموُمقركنًُُ،امتعديًُ

ُيضاؼُإلىُالسببُالصالحُإالُبالقصد.
ُيترتبُكالُيشترطُأفُيقصدُأيًضُُ،األثرُالمترتبُعميوبالتعمد:ُأفُيقصدُبالفعلُُالمقصكد ُما ا

ُعمىُذلؾُاألثر.
                                                 

 (9/18؛ُابفُمنظكر،ُلسافُالعربُ)جُ(8/120؛ُالفراىيدؼ،ُالعيفُ)جُ(4/1333)جُالفارابي،ُالصحاحُُ(1)
ُ(.8/259ابفُقدامو،ُالمغنيُ)جُ(2)
؛ُالجرجاني،ُُ(155-2/154(ُابفُعبدُالسبلـ،ُُقكاعدُاألحكاـُ)ج2/490األشباهُكالنظائرُ)جُالحمكؼ،ُُُ(3)

 .ُ(16تُ)صالتعريفا
ُ(.16؛ُالجرجاني،ُالتعريفاتُ)صُ(155-2/154ابفُعبدُالسبلـ،ُُقكاعدُاألحكاـُ)جُ(4)



 

68 

 

اُأفُيككفُضامنًُُاُفإنوُيشترطُلصيركرتوتُكأتمفتُشيئًُدُ نلكُرمىُبالبندقيةُفخافتُالدابةُفَُُ:مثاًل 
ُأكثرُمفُذلؾُبأفُيككفُقصدُاإلخافةُألجلُكالُيشترطُلصيركرتوُضامنًُُ،قصدُاإلخافةُفقط ا

اإلتبلؼ،ُكماُأنوُيكفيُلتضمينوُبسكقياُأفُيككفُقصدُبالسكؽُأثرهُالمترتبُعميوُكىكُسيرىا،ُ
ُ.(1)كالُيشترطُأفُيككفُقصدُسيرىاُلتتمف

ُ
  :ضمان المتلفات فرع عن الحكم الوضعي: الفرع الثالث

ُ.(2)اُمنواُلو،ُأكُمانعًُاُلشيء،ُأكُشرطًُىكُماُاقتضىُكضعُشيءُسببًُ  الحكم الوضعي:تعريف 
الُيتكقفُعمىُماُيتكقفُعميوُالتكميفيُمفُأىميةُكُُ،ألنوُمكضكعُمفُقبلُالشارعُ؛اكضعيًُكسميُ
ُ.(3)المكمف

ُ
:صور اإلتالف الموجبة للضمان :الفرع الرابع  

إتبلؼُالنفسُالمعصكمةُأكُإتبلؼُعضكُمفُأعضاءُالنفسُالمعصكمةُباالعتداءُعميياُظمًماُك
كاإلحراؽُكىدـُالدكرُكعدكاًنا،ُككذلؾُإتبلؼُالحيكاناتُالمعصكمةُأكُإتبلؼُبعضُأعضائيا،ُ

فمفُتعدػُفيُشيءُمفُذلؾُكجبُعميوُالضمافُُ،تبلؼاإلُصكركأكلُاألطعمةُكغيرُذلؾُمفُ
ُ.(4)ألنياُاعتداءُعمىُماؿُالغيرُ؛امًُا،ُأكُالقيمةُإفُكافُمقكُ مثميًُُإماُالمثلُإفُكاف

ُ
:(5)صور التسبب باإلتالف الموجب للضمان :الفرع الخامس  

ُُ.افُفيُغيرُاألرضُالمممككةُلمحافرالتسببُلئلتبلؼُكحفرُاآلبارُفيُطرؽُالحيُك.1ُ
ُ.فتعدكُفتحرؽُماُجاكرىااُمفُالزرع،ُككقيدُالنارُقريبًُ.2ُ
ُفيُاألطعمة.ُك3 ُ،ُفيتمفُبياُاإلنسافُأكُالحيكافُكغيرىما.كضعُالسمـك
ُ.ماُيزلقُالناسُفيُالطرقاتُفيعطبُبسببُذلؾُحيكاف،ُأكُغيرهُ.ُإلقاء4

                                                 

؛ُالزحيمي:ُدمحم،ُالقكاعدُالفقييةُكتطبيقاتياُفيُالمذاىبُُ(455الزرقا:ُأحمد،ُشرحُالقكاعدُالفقييةُ)صُ(1)
 ُ.(1/568األربعةُ)ج

 .(102خبلؼ،ُعمـُأصكؿُالفقوُ)صُ(2)
 .(2/271ادُالفحكؿُ)جالشككاني،ُإرشُ(3)
(؛ُابفُرجب،ُقكاعدُابفُرجب4/27ُ(؛ُالقرافي،ُالفركؽُ)ج6/564ابفُمازة،ُالمحيطُالبرىانيُ)جُ(4)
 ُ(.1/478(؛ُالزحيمي،ُالقكاعدُالفقييةُكتطبيقاتياُفيُالمذاىبُاألربعةُ)ج204)ص
سيكطي،ُاألشباهُ(؛ُال2/206(؛ُالقرافيُالفركؽُ)ج2/245السمعاني،ُقكاطعُاألدلةُفيُاألصكؿُ)جُ(5)

 .ُ(1/172)جُ(؛ُحيدر،ُدررُالحكاـ578ُكالنظائر)ص



 

69 

 

ُك5 ُالغير،. ُماؿ ُبسمب ُالظالـ ُالُإغراء ُككذلؾ ُجناية، ُارتكاب ُعمى ُلمغير ٌمحرِّضُككالمكره
ُفإفُىؤالءُيضمنكف؛ُألنيـُتسببكاُفيُاالعتداء.ُالُمكِره،

كتقطيعُالكثيقةُالمتضمنةُلمحقُكلمشيادةُبوُفيضيعُالحقُبسببُتقطيعياُفيضمفُذلؾُالحقُ.6ُ
ُ.لتسببوُفيو

ُيطمق7 ُكمف ُناريًُعيارًُُ. ُحيكافُاا ُفأتمفُماالًُُعمى ُفيذا زموُمفيُمباشر،ُغيرُتبلؼٌُإُآلخر،
ُ.ُاُلئلتبلؼذلؾُمماُشأنوُفيُالعادةُأفُيفضيُغالبًُكنحكُُُ.الضماف

ُ
 الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من وجيين:

أفُالحكـُالتكميفيُمقصكدُبوُطمبُفعلُمفُالمكمفُأكُكفوُعفُفعل،ُأكُتخييرهُبيفُُأحدىما:
بمقتضىُالحكـُماُطمبُفعموُأكُالكفُعنو،ُأكُخيرُبيفُفعموُكتركوُفُ؛الكفُعنوأكُُئٍُّفعلُشي

تكميفُُنوُالألُ؛التكميفيُالبدُأفُيككفُمقدكراُلممكمف،ُكفيُاستطاعتوُأفُيفعموُكأفُيكفُعنو
اُبوُتكميفُأكُكأماُالحكـُالكضعيُفميسُمقصكدًُُ،إالُبمقدكر،ُكالُتخييرُإالُبيفُمقدكرُكمقدكر

ُُ؛تخييرٌُ ُىذا ُأف ُأك ُالمسبب، ُليذا ُسبب ُالشيء ُىذا ُأف ُبياف ُبو ُالمقصكد نما ُليذاُكا  شرط
:ُأفُالسرقةُسببُلقطعُىكُالذؼُقررُمثبًلُُالشارع،ُفالمشركط،ُأكُأفُىذاُمانعُمفُىذاُالحكـ

اليد،ُكالكضكءُشرطُلصحةُالصبلة،ُكقتلُالكارثُمكرثوُمانعُمفُالميراث،ُمفُغيرُأفُيتعمقُ
ُ.(1)بطمبُمفُالمكمف

ُتحتُقدرةُالمكمف،ُخبًلُبككفُاألكؿُداُ،بلحعُالفرؽُبيفُالحكـُالتكميفيُكُالكضعينُناىُكمف
ُقدرتوفميسُمبنيًُُوأما الثاني ُعدـ ُالمكمفُأك ُقدرة ُعمى ُفيُ؛ا ُالشريعة ُقرار ُىك اعتبارُُإنما

وُيتعمقُأماُالحكـُالكضعيُفإنُ ُ؛الحكـُالتكميفيُالُيتعمقُإالُبالمكمف،ُفاألشياءُأكُعدـُاعتبارىا
فُكافُغيرُمكمف،ُلكجكدُسببُالزكاة،ُكىكُُ-مثبًلُ-فالصبيُُ؛بالجميع تجبُالزكاةُفيُمالوُكا 

ُ.(2)ممؾُالنصاب
ُأكُعمدًُُ،مفُأتمفُماالًُكبناءُعميوُف مفُُُا،فيكُضامف،ُكالُاعتبارُلككفُاإلتبلؼُحصلُخطًأ

ُأفُماُكافُممنكعًُكلـُأعمـُبيفُالمسمميفُاختبلفًُ"ُقال اإلمام الشافعي:ُ؛صغيرُأكُكبير ُأفُا ا
فكافُُااُيجكزُممكو،ُفأصابوُإنساٌفُعمدًُإنساٍفُأكُطائٍرُأكُدابٍةُأكُغيرُذلؾُممُُُيتمفُمفُنفس

                                                 

 .(52(؛ُجديع،ُتيسيُرُعمـُأصكؿُالفقوُ)ص103خبلؼ،ُعمـُأصكؿُالفقوُ)صُ(1)
 .(1/102ابفُقدامة،ُركضةُالناظرُكجنةُالمناظرُ)جُ(2)
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ككذلؾُفيماُأصابُمفُذلؾُخطًأُالُفرؽُبيفُذلؾُإالُُعمىُمفُأصابوُفيوُثمٌفُيؤدػُلصاحبو،ُ
ُ.(1)"المأثـُفيُالعمد

،ُ(2)"مكاؿُُتضمفُبالعمدُكالخطأاألمرُالمجتمعُعميوُعندناُفيُذلؾُأفُاأل"ُوقال ابن عبد البر:

فُافترقاُفيُعمةُُؾٌُافالخطأُكالعمدُاشتُر"ُوقال ابن القيم: فيُاإلتبلؼُالذؼُىكُعمٌةُلمضمافُكا 
عدؿُالذؼُالُتتـُباإلتبلؼُمفُبابُربطُاألحكاـُبأسبابياُكىكُمقتضىُالُاإلثـ،ُكربطُالضمافُ

ُ.(3)"المصمحةُإالُبو
ُ

بػػلُإفُاإلتػػبلؼُمػػفُأعظػػـُأسػػبابُُ؛(4)الضػػمافُباالتفػػاؽاإلتػػبلؼُسػػببُمػػفُأسػػبابُُالخالصــة:
ذاُاجتمعُالتسببُكالمباشرةُغمبتُالمباشرة،ُ(5)الضماف ُ.كا 

ــك: ــال ذل ،ُفعثػػرُثالػػثُفػػيُالبئػػراُاُ،ُأكُنصػػبُسػػكينًُاُ،ُكحفػػرُآخػػرُبئػػرًُلػػكُكضػػعُرجػػلُحجػػرًُ مث
فالضػػمافُعمػػىُكاضػػعُالحجػػرُدكفُالحػػافرُُ،بػػالحجر،ُفكقػػعُفػػيُالبئػػر،ُأكُعمػػىُالسػػكيف،ُفيمػػؾ

ذاُاجتمعُالحافرُكالدافعُفالضمافُعمىُالػدافعُ كناصبُالسكيف؛ُألفُكاضعُالحجرُكالدافعُلو،ُكا 
 .(6)كحده؛ُألنوُالمباشرُلمفعل

 
 
 
 
 
 
 
 
ُ

                                                 

 ُ(.2/200الشافعي،ُاألـُ)جُ(1)
 ُ(.7/279ابفُعبدُالبر،ُاالستذكار)ج(2) 
 ُ(.2/171المكقعيفُ)ُابفُالقيـ،ُإعبلـُُ(3)
(؛3/124ُ(؛ُالسبكي،ُاإلبياجُ)ج4/27(؛ُالقرافي،ُالفركؽُ)ج1/164الكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)جُ(4)

 (.204(؛ُابفُرجب،ُالقكاعدُالبفُرجبُ)ص362السيكطي،ُاألشباهُكالنظائرُ)ص
 (.2/118الجكيني،ُالبرىافُ)جُ(5)
 (.3/64المازرؼ،ُشرحُالتمقيفُ)ج(3/317ُالقرافي،ُالذخيرةُ)جُ(6)
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ُ:تعويضالعقد السبب الثاني من أسباب ال: المطلب الثاني
أكُكافُالشرطُُ،إذاُُنصُفيوُصراحةُعمىُشرطُمفُالشركطُتعكيضُيعتبرُالعقدُمفُأسبابُالُ

ضيوُالعاقدُبماُتقتُ،ُثـُأخلُ ككافُذلؾُمفُمقتضياتُالعقدُ،اُحسبُالعرؼُكالعادةاُضمنًُمفيكمًُ
ُ.ُ(1)المتفقُعميوُمـُيقـُبتنفيذُالتزاموُعمىُالكجو،ُفيتطمبوُالشرطماُطبيعةُالعقدُأكُ

ُُ
 :تعريف العقد: أواًل 

نشد،ُه،ُفاا،ُكعقده،ُفانعقدُكتعقد،ُإذاُشدُ اُكتعاقدًُعقدُالشيءُيعقدهُعقدًُ:ُمصدرُفعلُ:لغة العقد
ُقاؿُابفُفارس ُيدؿُعمىُشدُ العيفُكالقاؼُكاُك: ُترجعُُُةدُ كشُُِلداؿُأصلُكاحد ليو ُكا  فركُعُُُكثكؽ،

كقدُانعقد،ُكتمؾُُأعِقدهَُعقًدا،ُدُالِبناء،ُكالجمعُأعقادُكُعقكد،ُكَعَقدتُالحبلَُالباِبُكميا،ُمفُذلؾَُعق
 ڑ ژ ژ]:ُقاؿُتعالى،ُاىدتو،ُكىكُالَعْقدُكالجمعُُعقكددة،ُكعاَقدتوُمثلُعىيُالُعق

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]ُ:عقُدُاليميف،ُكمنوُقكلوُتعالى:ُقد،ُكالع(2)[ک ڑ

ُُك(3)[ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ براُمو:ُشيءُالنكاحُككلُعقدة، ُفيُالبيع.ُكجكُبوُكا  :ُكالعقدة
ي:ُعقدةكال.ُإيجابو كاعتقدُمااًلُكأًخا،ُأؼُ.ُدًة،ُأؼُات خذىايقاؿُاعتقدُفبلٌفُُعق.ُجمعُُعَقدكالعة،ُالض 
ُاقتناه َُينِزعُعنوكَعق. ُفبل ُعمىُكذا ُقمَبو ُُك(4)د ُنقيضُالحل، ُالعقد ُأصل ُأنكاعُ.. ُفي ُاستعمل ثـ

ُُ.(5)عملُفيُالتصميـُكاالعتقادُالجاـزالعقكدُمفُالبيكعاتُكغيرىا،ُثـُاست


 :االعقد اصطالحً : ثانًيا
العقدُماُيعقدهُالعاقدُعمىُأمرُفاُبمعناهُالمغكؼ،ُاُكثيقًُالعقدُفيُاصطبلحُالفقياءُمرتبطُارتباطًُ

لُالمغةُالشدُثـُألفُالعقدُإذاُكافُفيُأص؛ُيفعموُىكُأكُيعقدُعمىُغيرهُفعموُعمىُكجوُإلزاموُإياه
كفاءُبماُذكرهُفيُإيجابوُالفإنماُأريدُبوُإلزاـُُ؛كالعقكدُعقكدُالمبايعاتُكنحكىاُ،نقلُإلىُاأليماف

ُُألفُكلُكاحدُ؛افيسمىُالبيعُكالنكاحُكاإلجارةُكسائرُعقكدُالمعاكضاتُعقكدًُُ،عميو منيماُقدُألـز
ُ.(6)كالكفاءُبوُ،نفسوُالتماـُعميو

                                                 

ُ(.2/206القرافي،ُالفركؽُ)جُ(1)
ُ.[1]المائدة:ُ(2) 
ُ.ُ[89]المائدة:ُُ(3) 
 .(4/86ابفُفارس،ُمقاييسُالمغةُ)جُ(4)
 .(8/394الزبيدؼ،ُتاجُالعركسُ)جُ(5)
 .(2/370ابفُالعربي،ُأحكاـُالقرآفُ)جُ(6)
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ُُ:اصطالحانُالعقدُفيُتعريفُفقياءملُك
 . االصطالح األول ال بد في تعريف العقد من وجود إرادتين على األقل:1

ُُ.(1)ارتباطُإيجابُبقبكؿُعمىُكجوُمشركعُيثبتُأثرهُفيُمحموالعقد: 
ُ

 شرح ىذا التعريف:
ُأكُكافُقكالًُأكلُماُدؿُعمىُإرادةُالمتعاقديفُكرضاىماُبإمضاءُالعقدُسكاءُُ:اإليجاب والقبول

ُُفعبًلُ
كاالتفاؽُخراجُاإليجابُكالقبكؿُالصادريفُعمىُغيرُالكجوُالمشركع،ُإلُقيدُ:على وجو مشروع

ُ.قتلُفبلف،ُأكُإتبلؼُمحصكلوُالزراعيعمىُ
كاالتفاؽُإلخراجُحصكؿُاإليجابُكالقبكؿُمفُغيرُأفُيظيرُليماُأثر،ُُقيدُو:محل ه فيأثر  يثبت

عمىُبيعُكلُشريؾُحصتوُمفُدارُأكُأرضُلصاحبوُبالحصةُاألخرػُالمساكيةُليا،ُفيذاُالُ
ُُ.(2)فائدةُمنوُكالُأثرُلو

ُ
 في تعريف العقد ال يشترط وجود إرادتين: . االصطالح الثاني1

ُبوُالمرءُنفسوالعقد:  ُ.ىكُماُألـز
ُكىذاُبخبلؼُالتعريفُاألكؿ،ُفيذاُالتعريفُىذاُالتعريفُكجكدُطرفيفُفيُالعقد،ُفيُُكالُيشترط

ُفيُ ُكلكُمفُغيرُكجكدُطرؼُآخرُتؤثرُإرادتو ُالشخصُنفسو، ُبو ُألـز يصدؽُعمىُكلُما
ُلعتقُكالطبلؽ،ُكنحكىما.العقد،ُكماُىكُالحاؿُفيُا

مفُالضمافُبالعقدُلمعقدُىكُالمقصكدُفيُىذاُالبحثُباعتبارُأفُُباالصطبلحُاألكؿكالتعريفُ
ُ.(3)العقكدُالتيُالُتتـُإالُبكجكدُإرادتيف

ُ
 :(4)الموجبة للتعويض العقدصور ثالثا:

عيبُفيُالمبيعُُ،ُفإذاُتبيفُكجكداُمفُالعيكب.ُمفُمقتضياتُعقدُالبيعُأفُيككفُالمبيعُسميم1ًُ
 .لمسؤكليةُالعقديةُمستكجبةُلمضمافكانتُا

                                                 

 .(4/2918(؛ُالزحيمي،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ)ج1/337الزرقا،ُالمدخلُالفقييُ)جُ(1)
 .(4/2918(؛ُالزحيمي،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ)ج338-1/337الزرقا،ُالمدخلُالفقييُ)جُ(2)
ُ(.4/433دلتوُ)جالزحيمي،ُالفقوُاإلسبلميُكأُ(3)
ُالصالحي،ُحقيقةُالبيعُالمكجبُلمضمافُكشركطو.ُ(4)
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كتمػفُالمبيػعُقبػلُكصػكلوُُ،أفُيكصلُالمبيعُإلىُدارُالمشترُؼُ.ُإذاُشرطُالمشترؼُعمىُالبائع2
لمسػػؤكليةُالعقديػػةُ،ُفكانػػتُابشػػرطُمػػفُشػػركطُالعقػػدُ،ُضػػمفُالبػػائعُالمبيػػعُ،ُلككنػػوُأخػػلُ إلػػىُداره

ُ.مستكجبةُلمضماف
 

:الغصب: المطلب الثالث  
كيقصدُبياُالمعتديةُبغيرُكجوُُاءُسبًباُمفُأسبابُالضماف،كضعُاليدُعمىُالعيفُاعتبرهُالفقي

،ُ(2)مستحقوُكمنعوُالحقُئومفُجيةُاعتداُالغاصبُإنماُيضمفو،(1)حق؛ُكيدُالغاصبُمثبًلُ
لياُعبلقةُكثيقةُفيُبابُالغصب،ُُكالحيمكلةُالتيُزادىاُالشافعيةُكسببُمفُأسبابُالضماف

ُكىذاُبيافُلبعضُأحكاـُىذاُالسبب.
ُ
 . تعريف الغصب:أ
ُ.(3)اأخذُالشيءُظمًماُكقيرًُُالغصب لغة:. 1
ُ
ُا.الغصب اصطالحً   .1ُ

ُ.(4)ىكُاالستيبلءُعمىُماؿُغيرهُبغيرُحقُ:الغصب 1,1
ُ
 شرح التعريف:  . 1

ُقكلو:ُاالستيبلء:
ُ؛ُيشملُماُكافُعيًنا،ُكمنفعة؛ُكسكنىُالدار.هغيُرماؿُ:ُعمىُوقكل
ُوقكل ُبغيرُحق؛ :ُ ُأيًضُأؼ: ُكيخرجُبو ُكالعدكاف، ُاالعتداء ُالماؿُغيرُالمتقكُ عمىُجية ُفإفُا ـ

ُا.كالُعدكانًُُءًُأخذهُليسُاعتدا
ُ
ُ. حكم الغصب:ب
ُ.(5)كاإلجماعُالغصبُمحر ـُبالكتابُكالسنةُ.1ُُ

                                                 

 .(2/207القرافي،ُالفركؽُ)جُ(1)
 ُ.(2/118)جُالجكيني،ُالبرىافُ(2)
 .(1/648(؛ُابفُمنظكر،ُلسافُالعربُ)ج8/62(؛ُاليركؼ،ُتيذيبُالمغةُ)ج4/374الفراىيدؼ،ُالعيفُ)جُ(3)
 .(5/177ابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(4)
 .(11/49السرخسي،ُالمبسكطُ)جُ(5)
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ُسنكتفيُبذكرُدليلُكاحدُمفُالكتابُكآخرُمفُالسنة:
ُ.(1)[ں ں ڱ ڱ ڱ]ُقال تعالى: 1,1

ُأخذُُسبلـأفُاإلُوجو الداللة: ُألمكاليـُأكبًلُذلؾُُكاعتبرتُغيرُمشركع،ُُبطريقٍُُأمكاؿُالناسحـر
ُيأكلُُقال القرطبى: بالباطل. ُال :ُ ُدمحمُملسو هيلع هللا ىلصُكالمعنى ُأمة ُجميع ُيتضمف ُاآلية ُبيذه "الخطاب

ُالقمارُكالخداعُكالغصكبُكجحدُالحقُك الُُؽُكمابعضكـُماؿُبعضُبغيرُحقُفيدخلُفيُىذا
ُمالكو ُنفس ُبو ُكحمكافُُ،تطيب ُالبغي ُكمير ُمالكو ُنفس ُبو ُطابت ف ُكا  ُالشريعة ُحرمتو أك

ُ.(3)كأثمافُالخمكرُكالخنازيرُكغيرُذلؾ"،ُ(2)الكاىف

ُالقيامةُمفُبيفُسبعُأرضيف"شبًراُمفُاألرضُظمًما،ُفإنوُيطكُِّ"َمفُأخذُُقال ملسو هيلع هللا ىلص:  1,1   .(4)قوُيـك
عمىُُػالحديثُعمىُأفُالغصبُمفُالكبائر؛ُلماُكردُفيوُمفُالكعيدُلمفُتعدُدؿُ ُوجو الداللة:

ُاألمكاؿُبغيرُحق.
ُ

ُ.(5)ةُالغصبكلُالمملُعمىُحرمُتأجمعفقدُُ:أما اإلجماع 1,1
ُ

 ما يترتب على الغصب:ت. 
 تُعمىُحرمةُاالعتداءُعمىُماؿُالمسمـ.دلةُالتيُدلُ األاإلثـ؛ُلمخالفةُ. 1
ُ.كلـُتتغير متُقائمةُكباقيةُعمىُحالياادُالعيفُالمغصكبةُإلىُصاحبياُماُردُ . 1
 .(6)"أجمعُالعمماءُعمىُكجكبُردُالمغصكبُإذاُكافُبحالوُلـُيتغير"ُقال ابن قدامو: 

ضمنياُالغاصبُسكاءُأتمفياُىكُأـُتمفتُبنفسياُُ،مكتُالعيفُالمغصكبةُفيُيدُالغاصبفإفُى
ُ.(7)أكُغيرُذلؾ

ُ
                                                 

 ُ[.188]ُالبقرة:ُُُ(1)
ُكفعموُباىكُماُيأخذهُالمتُ:حمكافُالكاىفُ(2) :ُالخطابي،ُمعالـُانظر،ُكلممزيدُطلكيفُعفُكيانتوُكىكُمحـر

ُ(.3/104السنفُ)ج
 .ُ(2/338القرطبي،ُالجامعُألحكاـُالقرآفُ)جُ(3)

:ُرقـُالحديث3/1231ُ]مسمـ:ُصحيحُمسمـ،ُالمساقاة/ُبابُتحريـُالظمـُكغصبُاألرضُكغيرىا،ُُ(4) 
1610]ُ. 

ُ.(2/175النفراكؼ،ُالفكاكوُالدكانيُ)جُ(؛2/169االقناعُفيُمسائلُاإلجماعُ)جابفُالقطاف،ُُ(5)
 .(5/209ابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(6)
 ُ.(2/284العدكؼ،ُحاشيةُالعدكؼُ)جُ(7)
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 الغاصب:. تأديب 1
ُتأديبُالغاصبُكلكُصبيًُ ُلحالواستصبلحًُُ؛اكيجبُعمىُالحاكـ ُعنوُربُالشيءُُ؛ا ُعفا كلك

ُالغصبألفُاألدبُحقُهللُدفعًُُ؛مغصكبال ُلحرمة ُلمفساد ُالتػأديبُ(1)ا ُمف ُالمقصكد ُكيككف ،
ُتعميموُلكيُيمتنعُعفُالعكدةُلذاؾُالفعل،ُمعُمراعاةُالفرؽُبيفُالشخصُالبالغُكغيرُالبالغ.

ُ
 وضع اليد الموجبة للضمان: صور . ث

.أكاوثالٍدمؤجمىةأمغٍسمؤجمىةٌُعحبسوضعالٍدمهأسبابالضمانسىاء

 العادية:اليد أ. 
 .(2)السرقةُكالغصبُكاالختبلسبكاالعتداءُ.1ُ
فيكُضامفُلماُاغتصبُأكُُ،مفُغصبُشيئًاُأكُالتقطوُبغيرُأفُيشيدُأنوُالتقطوُليعرِّفو.ُك2

ُ.(3)التقط
ُ

 المؤتمنة: اليدوضع ب. 
وكأٌدياألوصٍاءعل وعاملالمضازبة، الىدٌعفًالىدائع، ففًهريالٍحامىىأمىالكٍد ،

طُفيُألفُالمفرُِّ؛الحالةالٌضمهواضعالٍدإالبالحعديعلىهرياألماوةأوالحقصٍسفًحفظها
ُ.(4)فيُإتبلفوُالشيءُمتسببٌُ

ُ
 . اليد غير المؤتمنة:ت
قبلُالقبض،ُفإفُضمافُالمبيعُالذؼُىذاُشأنوُُتوالمبيعُالذؼُيتعمقُبوُحقُتكفيالبائعُيضمفُك

ُ.(5)منو؛ُألفُيدهُغيرُمؤتمنة

ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

رقانيُ)جُ(2/175النفراكؼ،ُالفكاكوُالدكانيُ)ج(1)  ُ.(6/245؛ُالزرقاني،ُشرحُالز 
 ُ(.478-1/477الزحيمي،ُالقكاعدُالفقييةُكتطبيقاتياُفيُالمذاىبُاألربعةُ)جُ(2)
 (.1/33آؿُبكرنك،ُمكسكعةُالقكاعدُالفقييةُ)جُ(3)
 ُ(.478-1/477الزحيمي،ُالقكاعدُالفقييةُكتطبيقاتياُفيُالمذاىبُاألربعةُ)جُ(4)
ُنفسُالمرجعُالسابقُكنفسُالصفحة.ُ(5)
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:الحيلولة :المطلب الرابع  
،ُكشيادةُ(1)،ُمفُخبلؿُالتسببُفيُإبعادُالعيفُعفُصاحبيابيفُالمالؾُكممكوُيقصدُبياُالتفريق

ُالحقُمفُحقو.الزكرُمثبًل،ُالتيُترتبُعميياُحرمافُصاحبُ
 أ. صور الحيلولة:

ا،ُفإذاُق،ُفمممالؾُالمطالبةُبالقيمةُفيُالحاؿُلمحيمكلةُقطعًُبُِنقلُالمغصكبُإلىُبمدُآخرُكأَُكُ.1
ُردهُردىا.

ُلوُقيمتياُفيُاألصحبعيفُلزيدُثـُبيُكمفُأقرُ ُ.2 بينوُكبينياُبإقرارهُُألنوُحاؿُ؛اُلعمركُغـر
ُ.(2)األكؿ

3.ُُ ُاألكؿ ُالغاصب ُفإف ُاألكؿ، ُالغاصب ُمف ُالمغصكبة ُالعيف ُيغصب بقيمةُُطالبُُيُُكمف
ُ.(3)اآلخرُبردُالعيفُالمغصكبةُطالبُُكيُُُالحيمكلة

                                                 

 .ُ(578السيكطي،ُاألشباهُكالنظائر)صُُ(؛2/325دُالفقييةُ)جالزركشي،ُالمنثكرُفيُالقكاعُ(1)
 (.363السيكطي،ُاألشباهُكالنظائرُ)صُ(2)
 .ُ(1/323السبكي،ُاألشباهُكالنظائرُ)جُ(3)



 

 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
حكم التعويض عن الضرر الناتج 

.عن التحريض وتقديره  
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 المبحث األول: حكم التعويض عن التحريض:
ُالتحري ُمعنى ُبياف ُإلىسبق ُينقسـ ُالتحريض ُكأف  ُكحكمو. ُمشركع،ُُض ُتحريض قسميف:

ُكالُشؾُ  ُتبيُ ُكتحريضُغيرُمشركع؛ ُكما ُالمشركع؛ ُعفُالتحريضُغير ُالحديثُىنا ُلناُأف ف
أكافُبسببُضررُكذلؾُأفُالتعكيضُعفُالضررُجائزُكمشركعُفيُالشريعةُاإلسبلمية،ُسكاءُ

ضررُمعنكؼ،ُعمًداُأكُخًطأ،ُمباشرًةُأكُتسبًبا،ُكفيُىذاُالفصلُنبيفُحكـُالتعكيضُُمادؼُأـ
ُال ُكتفصيلعفُالضررُالناتجُعفُالتحريضُعمىُكجو ُيتعمقُبوُمفُمسائل، ُكما ُخصكص،

األكؿ:ُحكـُالتعكيضُعفُالضررُالناتجُعفُالتحريض،ُكالثاني:ُالمسؤكليةُُكذلؾُفيُمبحثيف،
ُعفُالتحريضُكتقديره.ُ

ُ
:حقيقة الضرر وأنواعو: المطلب األول  

 أوال: تعريف الضرر لغًة واصطالًحا:
ُالشيءُالضرر لغة:أ.  ُفي ُيدخل ُمالوُ؛النقصاف ُفي ُضرر ُعميو ُدخل ُأصابوُُ؛تقكؿ: أؼ

ُ(1)النقص ُمف ُكاف ُما ُككل ُكفقر، ُحاؿ ُُضرُ،فيُبدفُ،سكء ُفيكُُ،فيك ُلمنفع ُكافُضد كما
،ُ(3)[ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]ُمثلُقكلوُتعالى:ُ،(2)ضر

ُ.(4)كالضررُأيضا:ُالضيق،ُيقاؿ:ُمكافُضرر،ُأؼُضيق
ُمعاف ُأفُالضررُفيُالمغةُيأتيُلعدة ُكافُضدُُ؛كبالنظرُفيُالمعانيُالمغكيةُنجد ُما أشيرىا

ُةُكالضيقُكالنقصُفيُاألمكاؿُكاألنفس.كيأتيُبمعنىُسكءُالحاؿُكشدتوُكاألذيُ ُ،النفع
ُ

 ا:الضرر اصطالحً ب. 
مفُككنو"ُكلُنقصُُ،الُيخرجُعفُالمعنىُالمغكُؼُررفيُالحقيقةُأفُالمعنىُاالصطبلحيُلمض

ُ.(5)عمىُاألعياف"ُيدخلُ

                                                 

؛ُالمرسي،ُالمحكـُكالمحيطُاألعظـُُ(11/314؛ُاليركؼ،ُتيذيبُالمغة)جُ(7/7الفراىيدؼ،ُالعيفُ)جُ(1)
 .ُ(4/483)جُابفُمنظكر،ُلسافُالعربُُ(8/148)ج

(؛ُالفيكمي،ُالمصباحُالمنير4/482ُ؛ُابفُمنظكر،ُلسافُالعرب)جُ(11/314،ُتيذيبُالمغةُ)جاألزىرُؼ(2) 
 .ُ(2/360)ج

 .[83]ُاألنبياء:ُ(3) 
 .ُ(538(؛ُمجمعُالمغةُالعربيةُبالقاىرة،ُالمعجـُالكسيطُ)ص12/388،ُتاجُالعركسُ)جاألزىرُؼُ(4)
ُ(.12/385)جُ(؛ُالزبيدؼ،ُتاجُالعركس5/329)جُالفيكمي،ُالمصباحُالمنيرُ(5)
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ُ.(1):ُ"إلحاؽُمفسدةُبالغير"ف الضرر بأنومن الفقياء من عرَّ و ُ

ُكتنتفعُأنتُرأفُتضرهُمفُغيرُأفُتنتفع،ُكالضُرُرار:وقيل الض   ُعندُ،ُ(2)بو"ُ:ُأفُتضره كىذا
ُرار.التفريقُبيفُالضررُكالِضُ

ُ(3)ىكُالذؼُالُنفعُفيوُيكازيوُأكُيربيُعميوُكىكُنقيضُالنفعُالضرر:
كالشتـُاُضررًُُسمىُكتفكيتُمنفعةُاإلنسافُيُُُاسمىُضررًُألفُالضربُيُُُ؛ألـُفيُالقمبُوالضرر:

ُ.(4)اسمىُضررًُكاالستخفاؼُيُُ
ُ
 ن بصيغ متعددة منيا:روالمعاص عرفو . 1

ُأذػُ"ُبأنو: ،عرفو دمحم المدني بوساق 1,1 ُالشخصُسكاءًُُُكل ُفيُُيمحق ُُكاف ُمتقـك ماؿ
ُأكُجسـُمعصكـُأكُعرضُمصكف" ُ.(5)محتـر

ُمفُاألذػُفيتمفُ"ُعرفو سيد أمين بأنو: 1,1 ُيصيبُالمعتدػُعميو ُعما ُنفسًُعبارة ُأكُلو ا
ُ.(6)ا"اُمحترمًُمتقكمًُُاُأكُماالًُعضكًُ
فيُجسموُُـيمحقُالشخصُسكاءُأكافُفيُمالوُأُىكُكلُأذػ"ُبأنو: ،عرفو وىبو الزحيلي 1,1

ُعاطفتو"ُـأ ُأك ُالتعُر(7)عرضو ُكىذا ُالمادؼُكتمفُالماؿ، ُالضرر ُالضررُُ،يفُيشمل كيشمل
ُ.(المعنكُؼ)أكُُاألدبي

كافُأضررُنبلحعُأنوُيطمقُعمىُكلُماُيؤدؼُإلىُإيذاءُاإلنسافُسكاءُالتعريفاتُُكمفُخبلؿُ
ُ.إلحاؽُمفسدةُباإلنسافُفكلُمنيماُيؤدؼُإلىُُ،ااُأكُشعكريًُجسميًُُأذػُ

ُ
ُ:ىكُتعريفُالدكتكرُكىبةُالزحيميُ:التعريف المختار.4ُ

ُ.ُكافُفيُمالوُأكُفيُجسموُأكُعرضوُأكُعاطفتوُىكُكلُأذػُيمحقُالشخصُسكاءًُُالضرر:
 سبب اختيار التعريف: 1,1

 المعنكؼ.ُك،ُالمادؼُشاملُلنكعيُالضرر:التعريفُُألفُىذا
                                                 

 .ُ(211فتحُالمبيفُلشرحُاألربعيفُ)صُُابفُحجرُالييثمي،ُُ(1)
ُكالحكـُ)جُ(2)  (.5/312(؛ُالشككاني،ُنيلُاألكطارُ)ج2/212ابفُرجب،ُجامعُالعمـك
 .ُ(1/81ابفُالعربي،ُأحكاـُالقرآفُ)جُ(3)
 (.6/105الرازؼ،ُالمحصكؿُ)جُ(4)
ُ.ُ(29كيضُعفُالضررُفيُالفقوُاالسبلميُ)صبكساؽ،ُالتعُ(5)
 .ُ(93أميف،ُالمسؤكليةُالتقصيريةُعفُفعلُالغيرُفيُالفقوُاإلسبلميُالمقارفُ)صُ(6)
 .ُ(23الزحيمي،ُنظريةُالضمافُ)صُ(7)
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ُ:األلفاظ ذات العالقة ثانيا:
ُ.(1):ُالظمـُالصراحتعدؼاُينبغيُأفُُيقتصرُعميو،ُالتجاكزُم،ُأكُكىكُتجاكزُالحدُ. التعدي.أ

ُظممًُ ُالناس ُعمى ُيعدك ُالذؼ ُكعدكانًُكالعادؼ: ُ(2)اا ُأنكاع ُمف ُنكع ُكىك ُسبٌبُ، ُكىك الضرر،
ُ.(3)لمتعكيضُإذاُكافُمباشًرا،ُكشرٌطُلمتعكيضُإذاُكافُالضررُحصلُبطريقُالتسبب

 :. اإلتالفب
ُالضُرُ،(4)اإلتبلؼ ُأنكاع ُمف ُُكُر،نكع ُُعادةًُيطمق ُتعطيلإذا ُإمكانيةُُالشيء؛ُتـ ُلو ُيعد كلـ

ُكخصكص ُعمكـ ُكاإلتبلؼ ُالضرر ُبيف ُيككف ُلذا ُالعادة؛ ُفي ُمفُُ،االستعماؿ ُأعـ فالضرر
ُلكفُليسُإلىُحدُ ُيمحقُالضررُبالشيء ُقد ُألنو ُفكلُإتبلٍؼُضررُكليسُالعكس؛ اإلتبلؼ،

ُاإلتبلؼُكىكُالتعطيلُالتاـ.
ُ

 :نواع الضررأثالًثا: 
كىذهُاألنكاعُتصبُُ؛اُكثيرةُلمضرراُيجدُأنيـُذكركاُأنكاعًُاُكحديثًُبلـُالفقياءُقديمًُالناظرُفيُك

ُىما:،ُفيُنكعيف
 :الماديالضرر أ. 

ُالذؼُيصيبُاإلنس ُاألذػ ُفيسببُالخسارةىك ُمالو ُفي ُأكُُ،اف ُفيسببُتشكييًا ُفيُجسمو أك
ُالضررُإلىُقسميفُكىما:ُىذاُكعميوُينقسـُ.اعجزًُ
ُكانتُىذهُالخسارةُبنقصُفيُعينياُيسببُخسارةُماليةُسكاءًُُىكُكلُتعدٍُُالضرر المالي: 1,1

ُفيذاُيؤدؼُإلىُاإلنقاصُمفُقيمتياُ،أكُمنفعتياُأكُزكاؿُبعضُأكصافيا
أكُُ،حكىكُماُيصيبُالمرءُفيُبدنوُمفُجراحُأكُتشكيوُناتجُعفُالجراالضرر البدني:  1,1
ُ.(5)عجز
 :الضرر المعنوي ب. 

ُ،أكُعاطفتوُ،أكُفيُعرضوُ،فيُمكانتوُأكُ،الضررُالمعنكؼُىكُماُيصيبُالشخصُفيُشرفو
ضررُفيكُ؛ُفيصيبُقمبوُباأللـُكالحزُفُُ.أكُيسيئُإلىُسمعتوُ،أكُيؤذؼُشعكرهُ،أكُيمسُكرامتو

                                                 

 .ُ(302الرازؼ،ُمختارُالصحاحُ)ص(1) 
ُ(.238التعاريفُ)ص(؛ُبفُتاجُالعارفيف،ُالتكقيفُعمىُميمات4/249ُبفُفارس،ُمقاييسُالمغةُ)جا(2) 
 (ُمفُىذاُالبحثُلمكقفُعمىُتفصيلُأكثرُلضمافُالمتسبب.67ُانظر،ُ)صُ(3)
 .(ُُمفُىذاُالبحثُلمكقكؼُعمىُتعريفُاالتبلؼُلغًةُكاصطبلًحا67انظر،ُ)صُ(4)
 .(46خفيف،ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(5)
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كىذاُالنكعُُُ،(1)ألنوُغيرُمادؼُ؛ميُضرًراُأدبًياُأكُمعنكًياكسُُُ،عكاطفُاإلنسافُكمشاعرهخاصُب
ُ ُالضرر ُيفصلمف ُالقدامىُلـ ُأحكامو؛ُالفقياء ُأحكامُفي ُفي ل ُفص  ُمف ُإنما العمماءُو
ُالمعاصركف.

ُ

 :(2)الموجب للتعويضشروط الضرر ا: رابعً 
ُ:أن يكون الضرر محققاً ُ.1

ُأفُ ُُكايككفُالضررُمحققًُالبد  ُفعبًلُكاقعًُ، ُآثارهُ؛ا ُعميوُالمباشرة،ُكترتبتُعميو ُ،األدلةُ:كتشيد
كىذاُُ؛ُليصحُالتعكيضُعنو؛صلُإلىُمرحمةُالظفُالغالبيبحيثُُ؛حيطةكالظركؼُالمُ،كالقرائف

ُ.بيفُالضررُكالتعكيضُعبلقةُسببيةُالعبلقةألفُُ؛يعنيُأفُالُيككفُالضررُمحتمبًلُ
كيعتبرُالضررُالمستقبميُمفُاألضرارُالمحققةُإذاُتكافرتُ.ُفإذاُلـُيحدثُالضررُفبلُتعكيضُ

فُتراخىُكقكعوُإلىُزمفُالحقحتُ؛األدلةُكالقرائفُالمؤكدةُعمىُكجكده كلـُتترتبُعميوُ،ُىُكا 
ُ.آثارهُبعدهُمباشرة

 :سبباً . أن يكون الضرر مباشرًا أو ت1
اُبحدكثُالضررُفبلُيمزموُأماُإذاُكافُمتسببًُُ،كلكُلـُيحصلُتعدٍُُّ؛رةُتكجبُالتعكيضالمباشُ

ُكافُمتعديًُ ُتعدُ ُ،االتعكيضُإالُإذا ُ"المتسببُالُيضمفُإالُإذا ُالفقيية ُبالقاعدة ُسكاءًُُػ"عمبًل
ُ.(3)،ُفإفُلـُيكفُالمتسببُمتعدًياُفبلُيمزموُالتعكيضكافُقاصدًاُأـُغيرُقاصدٍُأ

فإنوُُ،اُببلُإذفُكليُاألمرُككقعتُفيياُدابةُآلخرُكتمفتلكُحفرُأحدُفيُالطريقُالعاـُبئرًُُمثال:
ُُ.ألنوُليسُمتعدًياُ؛فإنوُالُيضمفُ،ذفُكليُاألمر،ُكأماُلكُكافُالحفرُبإ؛ُألنوُمتعدٍُيضمفُ

 :أن ينطوي الضرر على إخالل بمصلحة أو حق ثابت للمضرور .1
ُبحيثُ؛الذؼُيصيبُالشخصُفيُحقُمفُحقكقوُىكُالضررُالضررُالذؼُيكجبُالتعكيض

ُـمالوُأُـتعمقُبحقوُفيُسبلمةُجسموُأأُسكاءًُُ،حقىذاُالاُيترتبُعميوُضياعُاُفعميًُيحدثُأثرًُ
،ُأماُمفُتضررُألفُجاًراُلوُفتحُحقوُفيُاالنتفاعُبشيءُـاإلنسانيةُأُتوكرامالشخصيةُُكُتوحري

ُ عمىُُدُِّالبيعُعندهُفإفُىذاُالضررُالُُيعك ضُعميو؛ُألنوُلـُيعتدكاًناُمشابًياُلدكانو؛ُكبسببوُقل 
ُ.حٍقُثابٍتُلو

                                                 

 .ُ(29بكساؽ،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)ص(1) 
(؛ُيحي،ُالحقُفيُالتعكيضُعفُالضررُاألدبي227ُ-28/226األكقاؼُالككيتية،ُالمكسكعةُالفقييةُ)جُ(2)
 (.4834-6/4833(؛ُالزحيمي،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ)ج193-184)ص

(؛ُحيدر،ُدرر6/747ُابفُعابديف،ُردُالمحتارُ)جُُ(؛3/249ابفُنجيـ،ُالبحرُالرائقُشرحُكنزُالدقائقُ)جُ(3)
ُ(.6/4834(؛ُالزحيمي،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ)ج1/94الحكاـُ)ج
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:الرابطة السببية بين التحريض وحصول الضرر: المطلب الثاني  
كالضرر؛ُألنوُالُيحكـُبالضمافُماُلـُتكجدُُحريضالعبلقةُأكُالرابطةُبيفُالتُالُبدُمفُكجكد
ُالضرر.ُحريضُككقكعرابطةُماُبيفُالت

ُ
 السببية: حقيقةأ. 
،ُ(1)الحبلُأكُالخيط،ُكالجمعُأسباب.ُكبينيُكبيفُفبلفُسبب،ُأؼُحبلُيكصل. السببية لغة: 1

،ُ(3)العبلقةُبيفُالسببُكالمسببُبأنياُعر ؼُالسببيةُفيُالمغةُتُُ.(2)كلُشيءُيتكصلُبوُإلىُغيره
 فسميتُالطريقُسبًبا؛ُألنياُتكصمؾُإلىُالمقصكد.

 
 :. السببية اصطالحاً 1
نماُعبركاُعفُىذهُُ،مصطمحُالعبلقةُالسببيةُلـُيكفُمعركًفاُعندُالمتقدميفُبيذاُاالصطبلح  كا 

كلُاعتداءُىكُتبلؼُالمكجبُلمضمافُإلاُقاؿُالكاساني:"ُ؛باإلفضاءُالعبلقةُبيفُالتعدؼُكالضرر
ُسكاءًُ ضرار ُاإلتبلؼُمبأُكا  ُأكاف ُالتمف، ُبمحل ُاآللة ُبإيصاؿ ُمحلُُـاشرة ُفي ُبالفعل تسبيًبا

ضراًراُيفضيُإلىُتمفُغيرهُعادة؛ُألفُكلُكاحدُمنيماُيقعُاعتداءًُ ُ.(4)فيكجبُالضماف"ُ،كا 
ةُأخرػُإذاُكافُرُالقرافيُعفُالعبلقةُالسببيةُباإلفضاءُفقاؿ:ُ"ماُيحصلُاليبلؾُعندهُبعمُ كعبُ 

إلفضاءُأعـُكأشملُمفُلفعُالفقياءُيعتبركفُاُ.(5)السببُىكُالمفضيُلكقكعُالفعلُبتمؾُالعمة"
ُ.(6)فُاإلفضاءُفيُاالصطبلحُالفقييُيشملُالعمةُكالسببإالسببُإذُ
فبلبدُمفُكجكدُعبلقةُسببيةُبيفُالتعدؼُكالضررُالذؼُلحقُبالمصاب،ُبحيثُيككفُُكعمىُكلٍُ

ُالضررُمرتبًطاُبالفعلُارتباطُالنتيجةُبالسببُحتىُتككفُىناؾُمسؤكليةُعفُالضرر.
ُ
 
 

                                                 

 .(12/220،ُتيذيبُالمغةُ)جاألزىرُؼ(؛2/1000ُاألزدؼ،ُجميرةُالمغةُُ)جُ(1)
ُ)جُ(2) ُ(؛ُابفُمنظكر،ُلسافُالعرب140(؛ُالرازؼ،ُمختارُالصحاحُ)ص5/2907الحميرؼ،ُشمسُالعمـك
 .(1/459)ج
 ُ.(1/412مجمعُالمغةُالعربية،ُالمعجـُالكسيطُ)جُ(3)
 .(7/165الكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)جُ(4)
 .(8/259القرافي،ُالذخيرةُ)جُ(5)
ُُ.(97فيضُهللا،ُنظريةُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(6)
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 مثال لبيان ىذه العالقة: 
ُفيُالطريقُالعاـ،ُثـُدفعُرجٌلُغيرهُ ُفيياُُ-أؼُغيرُالحافرُُ-لكُحفرُشخصُبئًرا شخًصا

ُ،ُكضرر.فمات،ُفيناُحصلُتعدٍُ
ُذف.إالتعدؼ:ُىكُالحفرُفيُالطريقُالعاـُدكفُ

ُكالضرر:ُىكُمكتُمفُكقعُفيُالبئر.
المكت؛ُألفُالمكتُحصلُبسببُالدفعُُلكفُالُسببيةُبيفُالتعدؼُكىكُالحفر،ُكبيفُالضررُكىك

ُ.(1)فيُالبئر،ُكليسُبسببُالحفر،ُفيككفُالضمافُعمىُالدافعُالُعمىُالحافر
ُ
 :والضرر تحريض. عالقة السببية بين ال1

ُال ُبيف ُقائمة ُأفُيككفُىناؾُعبلقة ُبد ُال ُأنو ُسبقُيتبيف ُفيككفُُتحريضمما ككقكعُالضرر،
ُالنتيجةُتحريضال ُإلىُىذه ُالُ؛أدػُكأفضى ُككافُإُتحريضألف ُمباشر ُإلىُضرر ُيؤد ُلـ ف

ُتحريضو؛ُألفُضالُمحرُِّالضررُحاصبًلُنتيجةُسببُآخرُففيُىذهُالحالةُينتفيُالضمافُعفُ
ُيمحقُأؼُ  ُيؤثرُكلـ ُبالفعلُارتباطُُفبلبدُ ُضرر،ُلـ فيُالضمافُمفُأفُيككفُالضررُمرتبطًا

مُ اُكىذهُالعبلقةُأكُالرابطةُإمُ ،ُ(2)النتيجةُبالسبب اُأفُتككفُعمىُأفُتككفُعمىُجيةُالمباشرة،ُكا 
ُُ.(3)الفرؽُبيفُالمباشرةُكالتسببُيراجعُىناؾُسبقُبيافجيةُالسببية،ُكقدُ

ُ
ُ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(246العكاـ،ُالفعلُالمكجبُلمضمافُ)صُ(1)
 .(99الزحيمي،ُالكسيطُفيُأصكؿُالفقوُ)صُُ(؛1/196الحمكؼ،ُغمزُعيكفُالبصائرُ)جُ(2)
ُ(ُمفُىذاُالبحث.67انظر،ُ)صُ(3)
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:حكم التعويض عن الضرر الناشئ عن التحريض: المطلب الثالث  
كماُأفُ،ُسكاءُأدتُلكقكعُجريمةُأخرػُأكُلـُتؤدُُِّ،سبقُالقكؿُأفُالتحريضُجريمةُبحدُذاتيا

فردُكاحد،ُُقدُيرتكبياُالجريمةف،ُفيُالجريمةغيرُالمباشرُاشتراؾُُمفُأنكاعُانكعًُيعتبرُُضيحُرالت
أكُيتعاكفُمعُغيرهُعمىُتنفيذىا،ُفيساىـُكلُمنيـُفيُتنفذُالجريمة،ُفكلُمفُيباشرُفيُتنفيذُ

المادؼُلمجريمةُاُمباشًرا،ُككلُمفُالُيباشرُفيُتنفيذُالركفُالركفُالمادؼُلمجريمةُيسمىُشريكًُ
ُعدةُأشخاصُبالتكالبُفيتخذُأنماًطاُمتعددة،ُُشتراؾىذاُاالكماُأفُُ،يسمىُشريًكاُمتسبًبا قدُيقـك

ُاألكؿُبخنقوُمتساكيفُفيُالفعلُالجنائيُُكبذلؾُيككنكُفعمىُالمجنيُعميوُكضربوُ ُيقكـ ُكقد ،
بدعكةُُكأفُيقكـُُ؛باشرخرُغيرُملُالجريمة،ُفيماُاآلاُلفعأحدىـُمباشرًُُ،ُكقدُيككفُسمبوكاآلخرُب

ُمكافٍُ ُإلى ُعميو ُبقتموءٍُناُالمجني ُيقكـ ُاآلخر ُفيما ،ُ ُدعاه ُفالذؼ ،ُ ُمباشرةُُلـ ُالجريمة يباشر
ُالجريمةحقيقية ُبتسييلُتنفيذ ُكلكفُقاـ ، ،ُ ُُيقكـكقد ُالتنبإحضارُأحدىـ ُاآلخرُأداة ُكيقكـ فيذ،

ُ،كخمقُالفكرةُفيُشخصُآخردىـُببذرُكقدُيقكـُأح،ُيؤمفُالمكافُ،ُفيماُالثالثبالعملُالجرمي
ُالجريمة ُأدكار ُجميع ُبتنفيذ ُلذلؾُفُ،يقكـ ُاتفق ُحرُ كلُمف ُعمىُارتكابأك ُأعافُغيره ُضُأك

ُفيُالجريمةالجريمة ُمتسبًبا ُيعتبرُشريًكا ُبيفُمفُُ،، ُالمسؤكلية كلكفُمعُاالختبلؼُفيُدرجة
 .يشترؾلـُاُفيُتنفيذُالجريمة،ُكبيفُمفُيشترؾُماديًُ

ُ
 :(1)ضر ِّ ح  تكييف الم  أوال. 
ُوىو على درجتين:،ُبالقتلُاأمرًُُتحريضاليعتبرُ

فيككفُُ،الُيؤثرُعمىُاختيارُالمأمكرُإماُأفُيككفُاآلمرُالُسمطافُلوُعمىُالمأمكرُبحيثُ.1
ُاألمرُعاديًاُقدُينتجُأثرهُكقدُالُينتجو.

ماُأفُيككُفُ.1 اآلمرُذاُسمطافُعمىُالمأمكرُكسمطافُاألبُعمىُكلدهُالصغيرُكالمعمـُعمىُُكا 
ُ.يذهُفقدُيبمغُاألمرُدرجةُاإلكراهتمم
ُ
  :والفرق بين األمر واإلكراه. 1

أفُاألمرُالُيؤثرُعمىُاختيارُالمأمكرُفيككفُفيُكسعوُأفُيأتيُالجريمةُأكُيتركيا،ُأماُالمكرهُ
اختيارهُكليسُفيُكسعوُأفُيختارُإالُبيفُشيئيف:ُإماُإتيافُفميسُكذلؾ؛ُألفُاإلكراهُيؤثرُعمىُ

ماُقبكؿُماُييددُبوُكالصبرُعميو ُ.الجريمة،ُكا 

                                                 

 ُ(.1ُ/368جالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)عكده،ُُ(1)
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ُنتيجةُُ:لذلك ُالتيُكقعتُبالفعل ُالجريمة ُالُمحرِّضُعف ُالباحثُعمىُبيافُمسؤكلية سيقتصر
لوُُضُلتحريضُالمحر ضُعمىُارتكابُالفعلُدكفُأفُيككُفحرُِّكالذؼُسعىُفيوُالمُُلتحريضو،ُ

ُ.ُأدنىُسمطةُإجبارُعميو
ُ

رِّ ض" لية اآلمرؤو مسثانيا:   :"الم ح 
ُبأفُقكاعدُالشريعةُتقضيُأفكبماُبعدُاعتبارُأفُالتحريضُنكعُمفُأنكاعُاالشتراؾُفيُالجريمة،ُ

كيستثنىُمفُذلؾُفيماُلكُتحكؿُالمباشرُإلىُ،ُالفاعلُالمباشرُلمجريمةُإالُعمىُالعقكبةُالُتطبق
يضاؼُالفعلُإلىُالفاعلُالُاآلمرُماُلـُ"قاعدة:ُاستناداُإلىُال،ُ(1)المتسببداةُفيُيدُالشريؾُأ

ُ.ُ"(2)يكفُمجبراًُ

ُأكُُأف:ُمعنى القاعدة ُنفسًا ُالتعدؼُعمىُحقُمفُحقكؽُغيره ُصدرُمفُفاعلُعمىُكجو ما
 .ماالًُ
يجعلُذلؾُالفاعلُمسؤكاًلُعماُصدرُمنوُماُلـُيكفُمكرىًا،ُأماُإذاُُفاعلالماَُيصدرُمفُُفأل

 .عمىُسبيلُاإلكراهُكاإللزاـُفالمسؤكليةُعمىُاآلمرُالمكِرهُفعلُفعموُ
ُيضمفُالتعليل: ُال ُممِزـُ؛اآلمر ُغير ُالفعلُُ،ألنو ُإيقاع ُالمأمكر ُمف ُطالب ُمجرد ُىك بل
ُ.(3)الحكـُإليوُدكفُاآلمر؛ُألفُاألصلُإضافةُالحكـُإلىُالعمةُدكفُالسببُفيضاؼُُ،باختياره

فيُيدهُيحركوُكيفُيشاء،ُكالُُةإذاُكافُالمباشرُآللمجريمةُُايعتبرُالشريؾُالمتسببُمباشرًُُك
خبلؼُبيفُالفقياءُعمىُتقريرُىذاُالمبدأ،ُكلكنيـُيختمفكفُفيُتطبيقو،ُفمفُيأمرُشخصًاُحسفُ

كلكُأنوُلـُُجميكرُالفقياءفإفُاآلمرُيعتبرُفاعبًلُمباشرًاُلمجريمةُعندُُ،فيقتموُ،النيةُبقتلُآخر
ُكماُأفُاإلماـُ،(4)يحركوُكيفُيشاءُأداةُفيُيدُاآلمريباشرُالفعلُالمادؼ؛ُألفُالمأمكرُكافُ

ُسكاءًُُ،ضُإذاُحضرُفيُمحلُالجريمةُأثناءُمباشرتياُيعتبرُفاعبًلُأصمياًُرُ حَُأفُالمُُيرػُُامالكًُ
 .(5)إذاُلـُيباشرُغيرهُالجريمةُباشرىاُىكُأكُلـُيساعده،ُبشرطُأفُيككُفُساعدُالمباشر

                                                 

ُ(ُمفُىذاُالبحثُلمكقكؼُعمىُسببُالتفرقةُفيُالعقكبةُبيفُالمباشرُكالمتسبب.48انظر،ُ)ص(1) 
ُ(.26انظر،ُمجمةُاالحكاـُالعدليةُ)صُ(2)
 (.378ُآؿُبكرنك،ُالكجيزُفيُإيضاحُقكاعدُالفقوُالكميةُ)ص:ُُ(3)
(؛ُابفُقدامة،3/204ُ(؛ُالشيرازؼ،ُالميذبُفيُفقوُاإلماـُالشافعي)ج3/444الدردير،ُالشرحُالكبير)جُ(4)

 (.1/368(؛ُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلمي)7/180(؛ُالكاساني،ُبدائعُالصنائع)ج8/365المغني)ج
ُ(.8/17الزرقاني،ُشرحُالزرقانيُعمىُمختصرُخميلُ)جُ(5)
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أمرهُإكراىًاُلممأمكرُفإفُلـُيبمغُاألمرُدرجةُأماُأبكُحنيفةُفبلُيعتبرُاآلمرُمباشرًاُإالُإذاُكافُ
 .(1)كليسُمباشرًاُكالُيأخذُحكـُالمباشرُ،اإلكراهُفيكُشريؾُبالتسببُفقط

تبلفوفإُوبناء عليو: فإفُضمافُالمتمفُعمىُالمأمكرُالُعمىُُ،فُمفُأمرُغيرهُبفعلُشيءُكا 
ا،ُأكُكافُرُأكُكافُصبيًُأكُكافُالمأمكرُعبدُالغيُا،ُأكُمكلىًُاآلمرُسمطانًُُاآلمر،ُإالُإذاُكافُ

اآلمرُمجردُطالبُلمفعلُكليسُمكرىاُُالعمةُفيُعدـُتضميفُاآلمرُأفُُ؛ُكذلؾُألفااآلمرُأبًُ
ُُ.(2)اُمختارًُالمأمكرُعمىُالفعلُفيككفُالمأمكرُفاعبًلُ

اُاآلمرُسمطانًُكاعمـُأفُاآلمرُالُضمافُعميوُباألمرُإالُفيُستةُإذاُكافُفيُردُالمختار:"ُُقاؿ
ذاُأمرهُبحفرُبابُفيُاُأكُعبدًُاُأكُالمأمكرُصبيًُاُأكُسيدًُأكُأبًُ اُأمرهُبإتبلؼُماؿُغيرُسيدهُكا 

ُالحافرُكرجعُعمىُاآلمر ُ.(3)ُحائطُالغيرُغـر
ُ

 الخالصة:
 أمام نوعين من المحرضين: حنن
لمفعلُفيُيدهُُ.ُإماُأفُيككفُذاُسمطاف،ُكفيُىذهُالحالةُيككفُاآلمرُضامًناُإفُكافُالمباشر1

ُكاآللة،ُكىذاُباتفاؽُالفقياء.
ماُأفُيككفُغيرُذؼُسمطاف،ُكىكُىناُالُيخرجُعف2ُ ُن:حالتا.ُكا 

ُإماُأفُيككفُبعيًداُعفُمحلُالجريمة،ُكفيُىذهُالحالةُالُيضمفُباالتفاؽُبيفُالفقياء.1.2ُ
ماُأفُيككفُُفيُمحلُالجريمة؛ُفبلُيضمفُعندُالجميكر،ُكيضمفُعفُاإلماـ2.2ُُ ُمالؾ.كا 

ُكفيماُيميُبيافُذلؾ:
ُ

 أ. أن يكون لآلمر سلطان على المأمور:
ُفيناُيكجدُحالتيفُليذاُاألمر:

لكُأمرُالسمطافُشخًصاُبقتلُآخرُبغيرُكجوُحق،ُكالمأمكرُيعمـُأنوُسكؼُيقتلُالحالة األولى: 
ُفقدُكردُعفُالفقياءُماُيأتي:ُ؛بغيرُكجوُحق

                                                 

 ُ(.1ُ/362؛ُعكده،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)ُ(7ُ/180عُفيُترتيبُالشرائعُ)الكاساني،ُبدائعُالصنائ(1) 
مكسكعةُالقكاعدُالفقييةُُاؿُبكرنك،ُ؛ُ(3ُ/210غمزُعيكفُالبصائرُفيُشرحُاألشباهُكالنظائرُ)الحمكؼ،ُُ(2)

(1ُ/2ُ/267ُ.) 

.(6/214ابفُعابديف،ُردُالمحتار)ُ؛ُ(3ُ/210غمزُعيكفُالبصائرُفيُشرحُاألشباهُكالنظائرُ)الحمكؼ،ُ  (3)  
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ُ :(1)ذىب الحنفية ُأإلى ُيجبُالقصاصُمف ُكىكُنو ُلبلختيار، ُفاقد ُىنا ُالمأمكر ُألف اآلمر؛
ُبمثابةُاآللةُفيُيدُاآلمر.

ُالقصاصُعمييما(2)وذىب المالكية ُكاف ُحق، ُكجو ُبغير ُرجل ُبقتل ُالسمطاف ُأمر ُإذا أؼُُ؛:
 اآلمرُكالمأمكر.
عمىُالمأمكر،ُكأماُاآلمرُفقدُارتكبُاإلثـُُ(5)إلىُأفُالقكد :(4)والحنابلة :(3)وذىب الشافعية

 لؤلدلة التالية:كذلؾُ

َُيُقكُؿ:ُ"اَلُالدليل األول: " ـَ َُكَسم  َُِصم ىُهللُاَُعَمْيِو َُقاَؿ:َُسِمْعُتَُرُسكَؿَُّللا  ُُحَصْيٍف ُْبِف َعْفُِعْمَراَف
." َُكَجل  َُِعز    َطاَعَةُِلَمْخُمكٍؽُِفيَُمْعِصَيِةَُّللا 

ُ .(6)ةُبغيرُطاعةُهللاُفبلُتطيعكه""مفُأمركـُمفُالكالُ:قكلوُملسو هيلع هللا ىلصُالدليل الثاني:
 وجو الداللة:

عمىُكجكبُالطاعةُألكليُاألمر،ُكىكُشاملُألمراءُالمسمميفُفيُعيدُرسكؿُفقد دل الحديثان 
ُ.(7)هللاُملسو هيلع هللا ىلصُكماُبعده،ُماُلـُيأمركاُبمعصية

ُ
 :الترجيح

ُ.ماُذىبُإليوُالشافعيةُكالحنابمةكيرػُالباحثُترجيحُُ
ُ.ااستدلكاُبيُاألدلةُالتي.ُلقكة1ُ
ُ.ةُلئلماـُإذاُدعاُإلىُظمـُكعدكافالُطاعُ.2
ُألفُنفسُالجانيُليستُأكلىُمفُنفسُالمجنيُعميو.ُ.3
ُ
ُ

                                                 

(.205البغدادؼ،ُمجمعُالضمانات)صُ (1)  
(.4/178،ُبدايةُالمجتيدُكنيايةُالمقتصد)جابفُرشدُ (2)  
(.15/393المجمكعُشرحُالميذب)جُالمطيعي،ُتكممةُ (3)  
(.9/342ابفُقدامة،ُالشرحُالكبير)جُ (4)  
ُ(.2/528الفارابي،ُالصحاحُتاجُالمغةُ)ُ:انظرالقكد:ُالقصاص،ُلممزيدُُ(5)
قاؿُاأللباني:ُ [2863رقـ:2/955،ُكتابُالجياد،ُبابُالُطاعةُفيُمعصيةُهللاابفُماجوُ]ابفُماجو،ُسنف(6)

ُ(.5/418إسنادهُحسف)انظر:ُسمسمةُاالحاديثُالصحيحةُكشيءُمفُزياداتياُ
ُ(.5/115القسطبلني،ُإرشادُالسارؼُلشرحُصحيحُالبخارؼُ)جُ(7)
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فقد  ؛الحالة الثانية: أن يأمر السلطان بقتل رجل دون علم المأمور بظلم السلطان في األمر
 قال الفقياء:
اءُالمأمكرُسُكُالُيقتصُمفُأؼُكاحدُمنيما الحنفية:سفُمفُيُكماُذىبُإليوُأبكُالرأي األول: 

ُ،ُكذلؾُألفُاآلمرُلـُيباشرُالجريمةُبنفسو،ُكالمأمكرُصارُكاآللةُفيُيده.(1)رمآلأكُا
ذىبُالشافعيةُكالحنابمةُإلىُأنوُيجبُالقصاصُعمىُاآلمرُدكفُالمأمكر؛ُألفُُُالرأي الثاني:

سمطافُفيُغيرُالمعصية،ُكالظاىرُأنوُالُيأمرُالمأمكرُمعذكرُفيُقتمو،ُلككنوُمأمكًراُبطاعةُال
ُ.(2)إالُبحق،ُككذلؾُالُطاعةُلمخمكؽُفيماُفيوُمعصيةُكظمـ

ُ
ُ:الترجيح

ُيرػُالباحثُترجيحُرأؼُالشافعيةُكالحنابمةُكذلؾُلؤلسبابُالتالية:
ُ.مفُبابُسدُالذرائع.1
ُ.كحتىُالُيستغلُىذاُالقكؿُالحكاـُفيتسمطكاُعمىُرقابُالناسُبغيرُكجوُحقُ.2
ُ.(3)كذلؾُمفُأجلُأفُالُيضيعُحقُالمجنيُعميوُسدػُ.3
ُ

ُسلطان: ب. أن ال يكون لآلمر على المأمور أيَّ 
ُفإفُالجانيُيتحملُنتيجةُفعموُبشكلُكامل.

ُ.(4)كالحنابمةُكبوُقاؿُجميكرُالفقياءُمفُالحنفية،ُالمالكية،ُكالشافعية 
ُ

 ودليليم:
 .(5)يقتلُالقاتلُكيبالغُفيُعقكبةُاآلمر .1
ُأفُالمأمكرُىناُليسُمسمكبُاإلرادةُكاالختيار. .2
ُالُطاعةُلمخمكؽُفيُمعصيةُالخالق. .3
ُلـُيخفُعمىُنفسوُبطشُالسمطاف. .4

                                                 

.(5/85(؛ُابفُعابديف،ُردُالمحتارُ)ج7/179بدائعُالصنائعُ)جُالكاساني،ُ (1)  
(.3/260(؛ُابفُقدامة،ُالكافي)ج8/366)جُابفُقدامة،ُالمغنيُ؛(9/135النككؼ،ُركضةُالطالبيفُ)ُ (2)  

(.170)صُحامد،ُأحكاـُاالشتراؾُفيُالجريمةُ  (3)  
ُبدائعُالصنائعُ)ج(4)  ُابفُرشد(؛7/180ُالكاساني، ُالمقتصد، ُالمجتيدُكنياية الشربيني،ُُ(؛4/178)جُبداية

ُ. (9/479ابفُقدامة،ُالمغني)جُ(؛5/225مغنيُالمحتاجُ)ج
(.8/307)جُالمكاؽ،ُالتاجُكاإلكميلُ (5)  
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 ت. أن يكون اآلمر صاحب سلطة على المأمور، كاألب والمعلم:
القصاصُُفإفُ ُ؛لمتعممو،ُأكُالمؤدبُلمفُيؤدبوُبقتلُرجلُفيفعلأفُيأمرُالرجلُابنو،ُأكُالصانعُ
،ُكبيذاُقاؿُجميكرُالفقياءُمفُالحنفية،ُكالمالكية،ُكالشافعية،ُ(1)يككفُعمىُالمأمكرُدكفُاآلمر

ُ.(2)كالحنابمة
؛ُفيتحملُنتاجُفعموُوبلُمخيرُفيو،ُفإذاُأقدـُعمىُارتكابُ؛فيناُالمأمكرُليسُمجبًراُعمىُالفعل

ُالشخصُالمسؤكؿُعفُمباشرةُالفعل.ألنوُ
ُ

 ر اآلمر المأمور في القتل:ث. أن يخيِّ  
رُاآلمرُالمأمكرُبيفُأفُيقتلُعمًرا،ُأكُزيًدا،ُفقتلُعمًراُدكفُزيٍدُمثبًل،ُفقاؿُالحنفيةُفيُفإفُخيُ 

ُ .(3)ىذاُليسُإكراًىا،ُفإفُقتلُأحدىماُفالقصاصُعميوُكحدهُفُ إُ؛ىذهُالمسألة
ُ
 المأمور صبًيا، أو مجنوًنا، أو معتوًىا:ج. أن يكون ُ

ُقاؿُ ُفقد ُبارتكابُالفعلُاإلجرامي، ُمعتكًىا ُأك ُأكُصبًيا، ُكأمرُمجنكًنا، ُكافُاآلمرُعاقبًل، إذا
ُالفقياءُفيُحدكدُمسؤكليتوُاآلتي:ُ

ُدكفُ: األولالرأي  ُاآلمر ُيقتصُمف ُقالكا: ُكالحنابمة ُكالشافعية ُالمالكية، ُمف ُالفقياء جميكر
ُ(.4)المأمكر

 من المعقول:دليليم: 
ُأفُالمأمكرُفاقٌدُلؤلىميةُكبذلؾُتمحقُالمسؤكليةُباآلمر.

ُ
 .(5)كعمييماُالديةُالمأمكرُكُقصاصُعمىُاآلمروُالُفإنالحنفية،ُُُ:الثانيالرأي 

 واستدلوا:
                                                 

.نفسُالصفحةُالمرجعُالسابقُ (1)  
بفُقدامة،ُاُ(؛12/78الماكردؼ،ُالحاكؼُالكبيرُ)جُ(؛4/178)جُ،ُبدايةُالمجتيدُكنيايةُالمقتصدالقرطبيُ(2)

ُ (.9/479)جُالمغني
(؛4/179ُ،ُبدايةُالمجتيدُكنيايةُالمقتصد)القرطبي(؛2/105ُالمكصمي،ُاإلختيارُلتعميلُالمحتارُ)جُ(3)

ُ.(154)صُ(؛ُحامد،ُأحكاـُاالشتراؾُفيُالجريمة4/171اإلقناعُ)جُالحجاكؼ،
(؛ُالشنقيطي،ُشرحُزاد12/78ُؼ،ُالحاكؼُالكبير)جد(؛ُالماكُر2/1213)جُالقرشي،ُركضةُالمستبيفُ(4)
ُ(.352/12ُ)جُعنقالمست
ُ.(4/179،ُبدايةُالمجتيدُكنيايةُالمقتصدُ)القرطبيُ(5)
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لقكلوُُ؛أفُاآلمرُقدُتسببُفيُالقتلُكلـُيباشرهُبيده،ُكالمتسببُالُقصاصُعميوُلكجكدُالشبية
ُ.(1)ملسو هيلع هللا ىلص:ُ"ادرؤكاُالحدكدُبالشبيات"

 :الترجيح
قصاصُعمىُاآلمرُلماُماُذىبُإليوُجميكرُالفقياءُمفُإيجابُالويرى الباحث أن الراجح ىو 

ُمفُُفيُذلؾُمفُسدٍُّ ُذلؾُإلىُالكصكؿُإلىُمبتغاه ُيقتصُمفُاآلمرُألكصمو ُفمكُلـ لمذرائع،
 .(2)القتلُكاإلفسادُفيُاألرض



،ُفيكُجريمةُوُسكاءُأفضىُإلىُالضررُأكُلـُيفضُِسبقُالقكؿُبأفُالتحريضُجريمةُبحدُذات
أكُُاكافُىذاُالضررُماديًُُكفاعموُمستحقُلمعقاب،ُفإفُترتبُعمىُىذاُالتحريضُضرر،ُسكاءًُ

كقدُثبتتُالعبلقةُبيفُالتحريضُككقكعُالضرر،ُككافُلمتحريضُعبلقةُمباشرةُفيُكقكعُ،ُامعنكيًُ
كطُالسابقةُالمكجبةُلمتعكيض،ُفإفُحكـُالتعكيضُىناُيككفُكاجًباُعمىُمفُأكقعوُالضررُبالشُر

،ُكبماُأفُالُمَحرِّضُقدُثبتتُمسؤكليتوُ(3)أكُتسببُفيُكقكعوُعمبًلُبالقاعدةُالفقييةُالضررُيزاؿ
ُبخبلؼُ ُالتعدؼ ُلو ُيشترط ُال ُالمباشر ُكضماف ُالمباشرة، ُكليس ُالتسبب ُبطريق ُالضرر عف

ُ،ُبينماالغيرُأكُلـُيتعمدبُإلحاؽُالضرراشرُتعمدُالمبُالمباشُرُضامٌفُسكاءًُفالضمافُالمتسبب،ُ
كالسببُفيُذلؾُأفُالمباشرةُىيُعمٌةُمستقمٌةُكسبٌبُُ،الضمافُالمتسببُأفُيككفُمتعديًُيشترطُ

ُبذاتو،ُفبلُيجكزُإسقاطُحكمياُبداعيُعدـُالتعمد.ُ ُ؛العمةُالمستقمةالسببُليسُُبينمالمتمفُقائـٌ
ُلمضماف.ُُالُفيوُبصفةُاالعتداءُليككفُمكجبًُأفُيقترفُالعمُلـزُلذلؾ

كعميوُكمفُخبلؿُاستعراضُماُقالوُالفقياءُفيُضمافُاآلمرُكالمأمكرُفالٌمحرِّضُالُيضمفُإالُ
ُفيُخمسةُكفيُركايةُإالُفيُستةُكماُبيفُالفقياء.

ُ
















                                                 

ُالحارثي،ُمسندُأبيُحنيفة،ُماُأسندهُاإلماـُأبكُحنيفةُرحموُهللاُعفُمقسـُمكلىُابفُعباس،]ُ(1)
ُ.(8/25السمسمةُالضعيفةُلؤللباني:ُجُ[ُقاؿُاأللباني:ُضعيفُ)انظر:127 حديثُرقـ:1/184ج

 . (155)صُحامد،ُأحكاـُاالشتراؾُفيُالجريمةُ  (2)  
ُ(.83(؛ُالسيكطيُاألشباهُكالنظائرُ)ص72ابفُنجيـ،ُاألشباهُكالنظائرُ)ص(3) 
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ُالمبحث الثاني: المسؤولية عن التعويض وتقديره:
 ؟ض مسؤولية ىذا الضررا ىل يتحمل الم حرِّ  ض ضررً الم حرِّ  إذا لحق  تساؤل:

عندُالُمحر ضُمماُتسببُلوُُالًُجريمةُثـُأنتجُىذاُالتحريضُانفعامثاؿُذلؾ:ُرجلُحر ضُعمىُ
بكعكةُصحية؛ُدخلُعمىُإثرىاُالمشفىُكأجرػُعدةُعمميات.ُىلُيتحملُالُمَحرِّضُتكاليفُىذهُ

ُالعممياتُلماُتسببُبوُمفُأذؼُصحيُُلمرجل؟ُ
ُكافُىناؾُعبلقةُسببي ُيخضعُلمعبلقةُبيفُكقكعُالضررُكالتحريضُفإذا كلـُيتخملُبيفُُةىذا

ُآ ُكالتحريضُسبب ُالضرر ُالحاصلُكقكع ُالضرر ُىذا ُعف ُمسؤكؿ ُالُمَحر ضُىنا ُفإف خر
ُبتحريضوُمسؤكليةُكاممةُكفقُماُسيتـُبيافُآليةُتقديرهُفيُالمباحثُالتالية.

 
:حقيقة المسؤولية: المطلب األول  

سأؿُيسأؿُسؤااًلُكَمْسَألًة.ُُ:يقاؿ،ُشتقُمفُالفعلُسأؿماسـُمفعكؿُُ:ليةؤُكالمسُلية لغة:ؤو المس
ُكاسأؿ ُسل، ُمنيا ُاألمر ُكفعل ُكمسئكلكف، ُعمىُسائمكف، ُكتجمع ُالسؤاؿ، ُكثير ُُسَؤلٌة: ،ُكرجل

كتساءلكا،ُأؼُسأؿُ،ُ(1)ليةؤُكؿ،ُكالمصدرُالمسؤُك:ُالسائل،ُكاسـُالمفعكؿ:ُالمسكاسـُالفاعلُمنو
ُأؼُحاجتو ُبعًضا،ُكمسألتو، ُبمعنىُاستعطيتوُ(3)،ُسأؿُفبلًنا:ُحاسبو(2)بعضيـ ،سألتوُالشيء:

ليةُىيُصفةُمفُُيسأؿُعفُأمرُتقعُعميوُؤُك،ُُفالمس(5)،ُتساءؿُعفُأمر:ُسأؿُالرأؼُفيو(4)إياه
ُالمحاسبة،ُأكُالمؤاخذة،ُأكُالطمب،ُأكُالمعرفة.ُ:منياُمفعُسأؿُيدكرُحكؿُعدةُمعافٍُ،ُفتبعتو

ُ.األكؿُىكُالمحاسبةُأكُالمؤاخذةُكالمقصكدُىناُىكُالمعنى
ُ

ليةُمفُالمصطمحاتُالمعاصرة،ُكلـُيستعملُالفقياءُالقدامىُىذاُؤُكالمس ا:لية اصطالحً ؤو المس
ُ ُلفع ُاستخدمكا نما ُكا  ُعميو، ُالعقكبة ُلتكقيع ُالجاني ُبيافُصبلحية ُفي ُاألداء،ُالمصطمح أىمية

 ،(6)"األقكاؿُمنوُعمىُكجوُيعتدُبوُشرعًُكىي:ُ"صبلحيةُاإلنسافُلصدكرُاألفعاؿُكا
ُليةُبتعريفاتُمتعددة،ُمنيا:ؤُككقدُعرؼُالعمماءُالمعاصركفُالمسُ

                                                 

 (.13/48(،ُاليركؼ،ُتيذيبُالمغة)140(،ُالرازؼ،ُمختارُالصحاح)ص3/124ابفُفارس،ُمقاييسُالمغةُ)ُ(1)
ُ.ُ(140؛ُالرازؼ،ُمختارُالصحاحُ)صُ(5/1723الفارابي،ُالصحاحُتاجُالمغةُ)ج(2) 
ُ.ُ(2/1019مختار،ُمعجـُالمغةُالعربيةُالمعاصرةُ)جُُ(3)
ُ.ُ(1012(؛ُالفيركزآبادػ،ُالقامكسُالمحيطُ)ص11/318ابفُمنظكر،ُلسافُالعربُ)جُ(4)
ُُ.(2/1019مختار،ُمعجـُالمغةُالعربيةُالمعاصرةُ)ُُ(5)

 .ُ(2/337تازاني،ُشرحُالتمكيحُعمىُالتكضيحُ)جالتف(6) 
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ُمختارًُأفُيتحملُاإلنسافُنتائجُاأل "عرفيا عبد القادر عودة: كىكُُ؛افعاؿُالمحرمةُالتيُيأتييا
 .(1)"مدرؾُلمعانيياُكنتائجيا

ُالذؼُتصرؼملزاـُشخصُبضمافُالضررُالكاقعُبالغيرُنتيجةُلإ:ُوعرفيا الدكتور قلعجي بأنيا
ُ.(2)قاـُبو

ُتعريفُعبدُالقادرُعكدة،ُكىك:ُالتعريف المختار: 
 ."أفُيتحملُاإلنسافُنتائجُاألفعاؿُالمحرمةُالتيُيأتيياُمختارًاُكىكُمدرؾُلمعانيياُكنتائجيا"

 التعريف: اار ىذيأسباب اخت
ُ.قضائيةُـأُأدبيةكانتُأُبعمكمياُسكاءٌُُكليةُؤيشملُالمسُوألن.1ُ
ؼُالمسؤكليةُبشمكلياُعمىُالمسؤكليةُالمدنيةُكنحفُنريدُأفُنعرُِّاقتصرُُالثانيألفُالتعريفُ.2ُ

 كعمكميا.
 

:(3)المسؤولية الناشئة عن التحريض غير المشروع: المطلب الثاني  
ُحسبُدرجةُ ُكمدنية ُجنائية ُالمشركعُىيُمسؤكلية ُالتحريضُغير ُعف ُالناشئة ُالمسؤكلية إف

ُاشتراكوُفيُالجريمةُكبيافُذلؾُعمىُالنحكُالتالي:ُ
رِّ    ض  جنائًيا ومدنًيا:أوال: ي سأل  الم ح 

ُ.ُإذاُكافُذاُسمطاف،ُككافُالمباشرُلمفعلُفيُيدهُكاآللة،ُففيُىذهُالحالةُيككفُاآلمرُمسؤكال1ًُ
ُجنائًياُكمدنًياُكىذاُباتفاؽُالفقياء.

اُفقطُعندُالجميكر،ُكُيسأؿُجنائي اُكمدني اُعندُاإلماـُ.ُإذاُكافُفيُمحلُالجريمةُُيسأؿُجنائي2ًُ
ُمالؾ.

رِّ    ا فقط:ض  جنائيً ثانيا: ي سأل  الم ح 
ُالحالةُيعاقبُبعقكبة1 ُففيُىذه ُعفُمحلُالجريمة، ُككافُبعيًدا ُكافُغيرُذؼُسمطاف، ُإذا .ُ

ُتعزيريةُعمىُتحريضو،ُكالُُيسأؿُمدنًياُباالتفاؽُبيفُالفقياء.
ُ

اُكفقًُُالقاضيُيحددىاُالتيُمفُقبيلُالعقكبةُالتعزيريةُُاجزاًءُعقابيًُىيُأ. المسؤولية الجنائية:
ُاألمكر.مثلُىذهُبُالقياـلآلخريفُعفُُاُلممصمحةُالعامةُكردعًُ

                                                 

 (.1/392)جاإلسبلميُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُُ(1)
 .ُ(425صقمعجيُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءُ)ُُ(2)
ُمفُىذاُالبحث(.91ُانظر:ُ)صُ(3)
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 المسؤولية:ىذه . أساس 1
ُيارتكابُالفعلُالجنائيُالمنيُالفاعلُدتعمُ ُُالمشركع؛ُإنماُىكُجريمةُعمديةألفُالتحريضُغيرُ

،ُكُمريًداُلوُُلمعانيُفعموُكنتائجوُاكًُكمدرُِ،ُ(1)حددتياُالشريعةُكالتيُسبقُبيانياالتيُُعنوُبأركانوُ
ُُ.ُقائـُيمةالقصدُالجنائيُفيُىذهُالجُركآلثاره،ُف

ُ
تحريضوُإفُعفُُالناشئالضررُعفُتعكيضُالبُلُمحرِّضىيُالتزاـُاُكُالمسؤولية المدنية: .ُب

ُكُجد.
ُ

 أساس ىذه المسؤولية:
ُ.(2)بُفيُإتبلفوُببلُخبلؼُبيفُالفقياءأكُتسبُ ُ،فُماُأتمفوىكُكجكبُضمافُالُمتمُِ
؛ُألنوُفيُالقضاياُمفُالتفصيلُالباحثُالمسؤكليةُالجنائيةُبشيءُسيبيفُ،لذلؾُكلماُسبقُذكره

ُالمدنيةُفرًعاُعفُالمسؤكليةُالجنائية.الجنائيةُتككفُالمسؤكليةُ
 

:المسؤولية الجنائية أركانيا وشروطيا: المطلب الثالث  
:تعريف الجناية لغة واصطالًحا: الفرع األول  

ُالمس ُمعنى ُبياف ُالمغُةليؤُكسبق ُسيقتصرُةفي ُلذلؾ ُُكاالصطبلح؛ ُالباحث ُبياف معنىُعمى
ُاالصطبلحي.اُماُثـُيجمعُبينيماُفيُمعناىالجنايةُلغةُكاصطبلحًُ

قال ُكىكُأخذهُمفُالشجر،ُ،فيُاألصلُمفُجنيُالثمرُككىُمفُالفعلُجنى،ُلغة: أ. الجنايةُ
كجنيتُالثمرةُأجنيياُ،ُ(3)الجيـُكالنكفُكالياءُأصلُكاحد،ُكىكُأخذُالثمرةُمفُشجرىاُابن فارس:
جناية؛ُأؼُارتكبُيقاؿ:ُجنىُُ(5)ـمحُرالإلىُفعلُُنقمت،ُثـُ(4)ياُمفُشجرتياتتناكلُأؼكاجتنيتياُ

ُالعذابُكُ،اذنبًُ ُيكجبُعميو ُاإلنسافُمما ُيفعمو ُكما ُالذنبُكالجـر ُالجناية: ىُفبلفُعمىُجنُ كت،
ُ.(6)عيُعميؾُذنباُلـُتفعموـُكىكُأفُيدُ ي:ُمثلُالتجرُ عىُعميوُجناية.ُكالتجنُِّادُ ُفبلفُإذا

                                                 

 كماُبعدىا(ُمفُىذاُالبحث.37ُانظر،ُ)صُ(1)
 .(3/234الطكفي،ُشرحُمختصرُالركضةُ)جُ(2)
 (.1/482ابفُفارس،ُمقاييسُالمغةُ)جُ(3)
 (.409-1/408(؛ُمختار،ُمعجـُالمغةُالعربيةُالمعاصرةُ)ج62الرازؼ،ُمختارُالصحاحُ)صُ(4)
 (.356الكفكؼ،ُالكمياتُمعجـُفيُالمصطمحاتُكالفركؽُالمغكيةُ)صُ(5)
يدؼ،ُتاجُ(؛ُالزب1/112(؛ُالفيكمي،ُالمصباحُالمنيرُ)ج155-14/154ابفُمنظكر،ُلسافُالعربُ)جُ(6)

 .ُ(1/309(؛ُابفُاألثير،ُالنيايةُفيُغريبُالحديثُكاألثرُ)ج375-37/374العركسُ)ج



 

94 

 

ُ:لمجنايةالعمماءُتعريفاتُُتعددتُا:الجناية اصطالحً ب. 
ُ.(1)فياُبأنيا:ُ"كلُفعلُعدكافُعمىُنفسُأكُماؿ"فمنيـُمفُعرُ ُ

ُشرعًُرُ كمنيـُمفُع ُلفعلُمحـر ُ"اسـ ُبأنيا: غيرُُـماؿُأُـكقعُالفعلُعمىُنفسُأأُ،ُسكاءٌُافيا
ُ.(2)ذلؾ"

أكُُاُأكُماالًُعدؼُعمىُاإلنساف،ُبماُيكجبُقصاًصُكمفُالفقياءُمفُيطمقُلفعُالجنايةُعمىُالت
أكُتعازير،ُكفيُالعرؼُمخصكصةُبماُُايةُفإنياُتسمىُحدكدًُذلؾُمفُالجناُكفارة،ُكأماُماُعدا

تبلفًُُكسرقةًُُاكنيبًُُاكسمكاُالجناياتُعمىُاألمكاؿُغصبًُيحصلُفيوُالتعدؼُعمىُاألبداف،ُ ُ.(3)اكا 
سكاءُُُمحـرالمعنىُاالصطبلحيُلمجنايةُعمىُعمكمو،ُفيشملُكلُُالباحثُأفُيظلُ ُيراهكالذؼُ

ُأكُقصاًصُأكجبُحدًُ ُتعزيرًُُأكُاا أكُكفارة؛ُألفُمعنىُالجنايةُفيُاالصطبلحُالفقييُُماالًُأكُا
عفُمعناىاُالُيختمفُ،ُكىيُبذلؾُ(4)عمىُالنفسُكغيرهُاكلُفعلُمحظكرُيتضمفُضررًُُ:ىي

ُمعنىُالجريمة.
ُ

 : بالمسئولية الجنائية في الشريعة المقصودت. 
الكاعيُألفُيتحملُصبلحيةُالشخصُشرًعاُألفُيتحملُتبعةُسمككو،ُأكُأىميةُاإلنسافُالعاقلُ

ُحرُ  ُالتي ُالجرائـ ُمف ُجريمة ُاقترافو ُسكاٌءُنتيجة ُعقكبة، ُرتبتُعمييا ُاإلسبلمية، ُالشريعة متيا
،ُكىذاُبخبلؼُالمسؤكليةُالمدنيةُالتيُىيُأىميةُاإلنسافُ(5)أكانتُىذهُالعقكبةُأخركية،ُأـُدنيكية

ُ.ماُؿُبالتزاـلتحملُالتعكيضُالمترتبُعفُالضررُالذؼُألحقوُبالغيرُنتيجةُاإلخبل
ُليستُركنًُ ُالجنائية ُتكفرتُابتداءًُفالمسؤكلية ُإالُإذا ُالُتقكـ ُألنيا ُمفُأركافُالجريمة؛ جميعُُا

أركافُالجريمة،ُفييُأثرُالجتماعُىذهُاألركافُفيُشخصُعاقلُمميزُمتمتعُبحريةُاالختيارُ
ُفيُإتيافُاألفعاؿُأكُاالمتناعُعنيا.

ُ
ُ
ُ

 

                                                 

 .ُ(9/319ابفُقدامة،ُالمغنيُ)ُ(1)
 .ُ(1/67عكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)ُ(2)
 .ُ(9/319ابفُقدامة،ُالمغنيُ)ُ(3)
 .(72البركتي،ُالتعريفاتُالفقييةُ)صُ(4)
 (.166(؛ُالعتيبي،ُالمكسكعةُالجنائيةُاإلسبلميةُ)ص1/392)جاإلسبلميعكدة،ُالتشريعُالجنائيُُ(5)
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:أركان المسؤولية الجنائية :الفرع الثاني  
ساسيةُفيُالعقكباتُباعتبارىاُيعةُاإلسبلميةُمفُأىـُالقكاعدُاألتعدُالمسؤكليةُالجنائيةُُفيُالشُر

ُلذلؾ ُالجنائي؛ ُتبعةُسمككو ُلبيافُصبلحيةُاإلنسافُلتحممو ُالجنائيةُُنظريةُمتكاممة، المسئكلية
ُعمىُثبلثةُأُفيُالشريعة ُ:ركافتقـك

   لية الجنائية في الشريعة تقوم على ثالثة أركان:ؤو المس
ُأتىفُ،اُمحرمًُفُيأتيُاإلنسافُفعبًلُأُالركن األول: اُبنصُشرعيُفإفُُمجرمًُالشخصُفعبًلُُإذا

ُ ُالجريمة، ُارتكابو ُالشخصُيعاقبُعمى ُبنٍصُذلؾ ُإال ُترؾُجريمة ُأك ُفعل ُاعتبار ُيمكف كال
ُالفعلُأكُالترؾ ُسيُالذؼُتقكـُعميوُسياسةُالتجريـُكُالعقاب،ُعمبلُبالمبدأُاألساصريٍحُيحـر

ُُفيُالشريعةُاإلسبلمية ُالفعلُأكُأنوُالُجريمةُكُالُعقكبةُإالُبنص، ُنٌصُيحـر ُيرد ُلـ فإذا
ُإلىُقكلوُتعالى:  ڇ ڇ[ُالترؾُفبلُمسؤكليةُكالُعقابُعمىُفاعٍلُأكُتارؾ،ُاستناًدا

 ەئ ائ ائ ى ى ]ُ:تعالىُكقكلو،ُ(1)[ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

إالُبعدُإنذار،ُكأفُُإالُبعدُبياف،ُكالُعقكبةَُُفيُأفُالُجريمةَُُ،ُفيذهُالنصكصُقاطعةٌُ(2)[ەئ
ُ.(3)افُرسموهللاُالُيأخذُالناسُبعقابُإالُبعدُأفُيبيفُليـُكينذرىـُعمىُلس

ُتكجيوُُالركن الثاني: ُعمى ُالقدرة ُلديو ُتككف ُأف ُأؼ ُمختاًرا، ُالمحـر ُبالفعل ُالفاعل ُيقكـ أف
السمكؾُنحكُفعلُمعيفُأكُامتناعُعفُفعلُمعيفُدكفُكجكدُمؤثراتُخارجيةُتعملُعمىُتحريؾُ

يسأؿُجنائًياُعفُُُالُُاإلرادةُأكُتكجييياُبغيرُرغبةُصاحبيا،ُفمفُأتىُفعبًلُمحرًماُكىكُالُيريدهُ
ُلمجريمة.ُ(بالركفُالمادؼ)ماُيعرؼُفيُاالصطبلحُالقانكنيفعمو،ُكىذاُ

ُ
فُتككفُلديوُالقدرةُعمىُأؼُأُأفُيككفُالفاعلُمكمًفاُكمدرًكاُلمعانيُفعموُكنتائجو،ُالركن الثالث:

بيفُاألعماؿُالمشركعةُكاألعماؿُغيرُالمشركعة،ُكالقدرةُعمىُفيـُماىيةُالفعلُالمرتكبُالتمييزُ
ُ ُاألثار ُكتكقع ُنتائجياكطبيعتو ُكتقدير ُعميو ُالقانكنيُُ؛المترتبة ُيعرؼُفيُاالصطبلح ُما كىذا

                                                 

ُ.ُ[165]ُالنساء:ُُُ(1)
ُ.ُ[15]ُاإلسراء:ُُُ(2)
(؛ُعكدة،ُالتشريع4/273ُ(؛ُاأللكسي،ُركحُالمعانيُفيُتفسيرُالقرآفُ)ج17/402الطبرؼ،ُجامعُالبيافُ)جُ(3)

ُ(.136قكبةُ)ص(؛ُأبكُزىرة،ُالجريمةُكالع117-1/116)جُاإلسبلميُالجنائي
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ذاُانعدـُؤُكفإذاُكجدتُىذهُاألركافُالثبلثةُكجدتُالمسُ.بالركفُالمعنكؼُلمجريمة ليةُالجنائية،ُكا 
ُ.(1)انعدمتأحدىاُ

ُ
:أساس المسؤولية الجنائية ومصدرىا ومحليا وشروطيا: الفرع الثالث  

 :أساس المسؤولية الجنائية أ.
ُالجنائيةُيعتبرُأمرًُُبيافإفُ ُالشركطُُاأساسُالمسؤكلية ُتحديد ُيتـ الُغنىُعنو؛ُألنوُبمقتضاه

ُلقياـاالكاجبُتُك ُ؛ُلذلؾُالبدُمفكبالتاليُيتـُتحديدُردُالفعلُإزاءُالجريمةُ،المسؤكليةُىذهُفرىا
ُ.نائيةلمسؤكليةُالجاُلقياـتحديدُالعناصرُالمطمكبةُفيُالجريمةُ

 
 :لمسؤولية الجنائيةامصدر ب. 

مياُإذاُكانتُالجريمةُتعنيُإتيافُاألعماؿُالتيُحرُ ألنوُُ؛الجريمةُىيُمصدرُالمسؤكليةُالجنائية
ُإفُ،الشارع ُالمسؤكلية ُف ُاألفعاؿالجنائية ُىذه ُنتيجة ُبتحمل ُااللتزاـ ُىي ُلذلؾ ُاألىميةُ؛ تكفر
نماُليسُشرطًُُلمجانيُالجنائية ُركفُلممسؤكليةُالجنائية.ُىياُلقياـُالجريمةُكا 

ُ
ُ:نائيةالمسؤولية الجت. محل 

حيثُُ؛ليةُالجنائيةؤُكلممسُحي،ُفبلُيمكفُأفُيككفُالميتُمحبًلُمحلُالمسئكليةُىكُاإلنسافُال
ليةُؤُكاشتراطُاإلدراؾُكاالختيارُيجعلُاإلنسافُكحدهُمحلُالمسُكُينعدـُبالمكتُإدراكوُكاختياره،

ُ.(2)الجنائية
  :نائيةط المسؤولية الجشرو ث. 

ُ:البدُمنياُشركطٌُُالجنائيةُليةؤُكمحلُالمسالذؼُىكُفيُاإلنسافُيشترطُلقياـُالمسؤكليةُالجنائيةُ
دراكُُتكميفوُُكألنوُينعدـُبالمكتُ؛ُا.ُأفُيككفُاإلنسافُحي1ًُ ُ.هوُكاختيارُُا 
ُ.ااُمكمفًُُبالغًُ.ُأفُيككفُاإلنسافُعاقبًل2ُ
ُأمرتُبوُالشريعةُكجعمتُعميوُ،ماُ،ُأكُأفُيترؾُفعبًلُأكُقكالًُُاإلنسافُفعبًلُُيأتيأفُ.3ُ

ُ.(3)عقكبة

                                                 

(؛521ُ؛ُالشاذلي،ُالجريمةُحقيقتياُكأسسياُالعامةُ)صُ(1/392عكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)ج(1)
ُ.كماُيمييا(279ُعالية،ُشرحُقانكفُالعقكباتُ)ص

 .(1/393عكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)جُ(2)
ُ.(528-526ص)الشاذلي،ُالجريمةُ(؛1/393ُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)ج(3) 
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كالُُُ،ثارُالتيُتنشأُعنوـُماىيةُالفعلُكطبيعتوُكتكقعُاآلكيقصدُبوُالقدرةُعمىُفيُ:دراؾاإل.4ُُ
الُصحُأكُكالُيُفترٌضُمُلنصباُفُالعمـإحيثُُ،ـُلمفعلنصُالشرعيُالمحرُِّبالُـالعمُالفيـيعنيُ
؛ُألفُالمكمفُيعتبرُعالمًُحكـُالفعلُبُُبعدـُالعمـُاالحتجاجأكُُ،االعتذارُبالجيلُيقبل اُالمحـر

ُُ.(1)بالحكـُبإمكافُالعملُكليسُبتحققُالعمـ
ُالُاالختيار:ُ.ُحرية5ُ ُتكجييُكُ،إرادتوُعمىُتحديدُالكجيةُالتيُتتخذىاُُفاعلمقدرة إلىُكجيةُيا

ُكالجنكفُكنحكىماُخاليةُمفحريةُاالختيارُتككفُُ؛ُبحيثةنمعي التصرفاتُالتيُ؛ُألفُاإلكراه،
ُحكـُ ُالُيترتبُعمييا ُاالختيار، ُكعادـُحرية ُاألىمية، ُكىكُفيُحاؿُفاقد تصدرُمفُاإلنساف،

ُ.(2)يؤاخذُبوُالمتصرؼ
 

ُعميو؛ ُمتىُكبناًء ُكمكمًفاُفإنو ُبالًغا ُتكفرتُُكُكافُاإلنسافُعاقبًل ُاالختيارُفيُإتلديو يافُحرية
،االسمكؾُ ُ؛اُكُتكقيعُالجزاءُعميوجبتُمساءلتوُجنائيًُُكُاُفيُذلؾُلنتائجُأفعالوُفُمدركًُكاُكُلمحـر

ُُحتىُتحققُالعقكبةُغايتياُفيُذلؾُالردعُكُاإلصبلح.
ُ

 :شخصيت المسؤوليت الجنائيتج. 

فالمسؤكليةُالجنائيةُالُُ؛مبدأُشخصيةُالمسؤكليةُالجنائيةُمبدأُأصيلُفيُالشريعةُاإلسبلمية
حرمتياُالشريعةُاإلسبلمية،ُفالجانيُكحدهُىكُالذؼُُالتيُُالذؼُارتكبُإحدػُالكقائعتطاؿُإالُ 

سأؿُباعتبارهُىكُكحدهُالذؼُيُُُ.جريمة،ُكمفُاشترؾُمعوُفيُذاتُالجريمةميسأؿُعفُارتكابوُل
َأاَلُاَلَُيْجِنيَُجاٍفُُ"ُملسو هيلع هللا ىلص:ُاستناداُلقكلو،ُكالُُيسأؿُغيرىماُعفُماُجنتوُيداىما،ُاُفيُالجريمةشريكًُ

َُعَمىَُنْفِسِو،ُاَلَُيْجِنيَُكاِلٌدَُعَمىَُكَلِدِه،َُكاَلَُمْكُلكٌدَُعَمىَُكاِلِدهُِ ُ.(3)"ِإال 
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

(؛ُالزرقا:ُأحمد،ُشرح1/146ُ(؛ُالبيكتي،ُشرحُمنتيىُاإلراداتُ)ج2/282ابفُنجيـ،ُالبحرُالرائقُ)جُ(1)
العتيبي،ُالمكسكعةُالجنائيةُُ(؛1/430ُ(؛ُعكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)ج482القكاعدُالفقييةُ)ص

ُ(.323اإلسبلميةُ)ص
 .(323(؛ُالعتيبي،ُُالمكسكعةُالجنائيةُاإلسبلميةُ)ص5/519)جُالبساـ،ُتكضيحُاألحكاـُمفُبمكغُالمراـُ(2)
[ُقاؿ2669ُ:ُرقـُالحديث2/890ُ]ابفُماجو:ُسنفُابفُماجو،ُالديات/ُبابُالُيجنيُأحٌدُعمىُأحٍد،ُُ(3)

 (.7/334األلباني:ُصحيحُ)انظر:ُإركاءُالغميلُلؤللباني،ُج
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:مسؤولية الم حر ِّض عن التعويض: المطلب الرابع  
ةُكالُمنحةُمفُأحدُعميو،ُبلُىكُكاجبُعمىُالجانيُكليسُمنُ ُ،التعكيضُحقُلممضركرُإفُ 

إلىُحسفُالنيةُُتبصرؼُالنظرُعفُحاجتوُأكُمستكػُدخموُاالجتماعي،ُكدكفُااللتفاُبتعكيضو
ُفيُكقكعُالضررُمفُعدميا.ُ

ُإف ُالقكؿ ُأنكاعُالتحريضُسبق ُمف ُُشتراؾإلاُنكع ُالمباشر ُالجريمةغير ُالُمحرِّضُ؛في ُألف
 ُينشئ فيكُمفُ،المباشر فاعلالأماُ ،يايستعيفُبغيرهُعمىُارتكابُ؛ُفيكتصلُبالجريمةُبغيرهم

 يستخدمو بمف لمجريمةمعنكؼُال الركف ُينشئُضرُِّحَُالمُُ بينماُ،الي بمباشرتو لمجريمة المادؼ الركف
ُ.لمجريمة المادؼ الركف تككيف في

فإفُالُمَحرِّضُيككفُُ،فإذاُثبتتُمسؤكليةُالُمَحرِّضُعفُكقكعُالضررُبالشركطُالتيُسبقُبيانيا
ُمطالًباُبضمافُالضررُالناتجُعفُالجريمةُالتيُحر ضُعمييا.

ُ
:(1)تقدير التعويض: الفرع األول  

ُ.إماُأفُيككفُالتعكيضُعفُالضررُالمادؼُأكُعفُالضررُالمعنكُؼ
ُالمادؼُينقسـُإلىُقسميف:الضررُرُالمادؼ،ُفإفُكافُالتعكيضُعفُالضُر.1ُ
ُُ. ضرر في األبدان:1 ُتككف ُاآلىذه ُعمى ُاالعتداء ُالتحريضُعمى ُسكاءعند أكافُُ،خريف

كيككفُتقديرُالضمافُفيياُكفقُماُنصتُبإذىابُمنفعتو،ُُـبفقدُالعضكُأُـبالقتلُأُالتحريض
ُعميوُالشريعة،ُأكُمفُخبلؿُحككمةُعدؿ،ُفيماُالُنصُفيو.

ُمماُسكاًءُكانتُبشكلُكميُأكُجزئي،ُ،يسببُخسارةُماليةُىكُكلُتعدٍُُضرر في األموال:. 1
،ُكالتعكيضُفيياُيككفُأكُغيرُمنقكلةٍُُكانتُمنقكلةٍُُةُالعيف،ُسكاءًُيؤدؼُإلىُاإلنقاصُمفُقيم

ُقسمين:ذلؾُألفُاألمكاؿُتنقسـُإلىُُ؛عمىُحسبُكصفيا
عدـُُىكُماُلوُمثلُكنظيرُفيُالسكؽُمفُغيرُتفاكتُبيفُأجزائوُككحداتو،ُأكُمعُُالمال المثلي:

ُالزيتكف،ُ ُكزيت ُككالثياب، ُالمستعممة، ُكاألدكاتُغير ُكالسيارات، ُكجد، ُإف ُبينيا تفاكتُكبير
 ُُسكاءُكانتُمكيبلت،ُأكُمكزكنات،ُأكُمعدكدات،ُعمىُالنحكُالتالي:ُ
 .ُكالقمحُكالشعيرُ.ُالمكيبلت:ُكىيُماُُيَقدرُبالكيل،1ُ
ُ2.ُ المكزكنات:ُكىيُماُُيَقدرُبالكزف،ُمثلُالذىبُكالفضةُكالنحاس،ُكالحديدُ. 
ُ3.ُ العددياتُالمتقاربةُفيُالحجـ:ُمثلُالبيضُكالجكزُ. 
ُر.اعُأكُالمتر،ُمثلُالقماش،ُكالحري.ُالذرعيات:ُكىيُماُُيَقدُرُبالذُر4ُ

                                                 

ُُ(4/407يُكأدلتوُ)ج(؛ُالزحيمي،ُالفقوُاإلسبلم1/121حيدر،ُدررُالحكاـُ)جُ(1)
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ثل،ُكىذاُالنكعُمفُالتعكيضُالُثلُيعك ضُعنوُبالمُِالمُِاألصلُفيُىذاُالنكعُمفُالتعكيضُأفُُكُ
ُالمثل،ُفمفُأتمفُشيئًُإشكاالًُُيسبب ُلوُمثيل،ُفإنوُيجبرُعمىُجمبُىذا ُأتمفو،عكًضُُ؛ا ُعما ُا

ُغُذمتوُمفُحقُأخيو.كبذلؾُتبرُ 
ُ

مثلُأكُُفيكُماُلـُيكفُلوُمثلُأكُنظيرُفيُالسكؽ،ُمعُتفاكتُكبيرُإفُكجدُلوُ المال القيمي:
ُنظير ُكاألراضي، ُأفرادىا، ُتتفاكت ُالتي ُالقيمة ُإلى ُنسبة ُالقيمي ُبالماؿ ُكسمي كالعقارات،ُُ،

ُ ُأك ُالنكع ُفي ُالتغاير ُعمى ُالقائمة ُاألشياء ُككل ُفيُُكالسياراتُكاألدكاتُالمستعممة، ُأك القيمة
ُ ُكالغنـ، ُكالبقر ُكاإلبل ُالخيل ُمف ُآحادىا ُتتفاكت ُمثبل ُفالحيكانات ُمًعا، كالمصنكعاتُُكبلىما

كلُصنفُعفُُيدكيةُمفُحمىُكمفركشاتُكالتيُتتفاكتُفيُأكصافياُكمقكماتياُكتختمفُمزاياُال
ُُ.(1)اآلخر،ُحتىُأصبحُلوُقيمةُخاصةُبوُكغيرُذلؾ

،ُفإنوُيعكضُعنوُبالقيمة،ُكتقدُرُقيمُةُالماؿُالمتمفُفيُالماؿُالمتمفُتعذرُالحكـُبالمثلُعندُ
ُاإلتبلؼُباتفاؽُالفقياء "المتَمُفُببلُغصٍبُتعتبُرُقيمتُوُيكـُالتمفُكالُُنجيم: قال ابن،ُبسعرهُيـك

ُ.(2)"خبلؼُفيو
ُ

:آلية تقدير مسؤولية الم حر ِّض: الفرع الثاني  
رة،ُبماُالضررُبطريقُالتسببُكليسُالمباشُعفُالُمَحرِّضُمشترؾُبالجريمةُأكُبإيقاسبقُالقكؿُإ

ُالُمَحرِّضُمشترؾٌُ ُإُأف ُالضررفي ُتُ،يقاع ُيعني ُفيذا ُالضرر،ُفالمسؤكليعدد ذاُعف تعددُُكا 
الناتجُعفُالفعلُُضارُكانكاُمتضامنيفُفيُالتزاماتيـُبتعكيضُالضررالفعلُالالمسؤكلكفُعفُُ

ُالذؼُقامكاُبو.
قدُسبقُالبيافُأفُالُمحرِّضُالُيضمفُالضررُالحاصلُمفُتحريضوُإالُفيُحالةُكاحدةُُ:أواًل 

ُكيصبحُالفاعلُالمباشرُلمجريمةُضعفُعقلضُكأفُيستغلُالُمحرُِّكىيُأفُيككفُذاُسمطاف،ُ
 لصغر لؤلىمية فاقدال الشخص كماُىكُالحاؿُفيُيشاء، كيفما ضُُيحركوحرُِّالمُُُيد في كاآللة
،ُففيُىذهُالحالةُيتحملُالُمَحرِّضُكاملُالمسؤكليةُعفُفعلُأكُلضعٍفُفيُعقمو جنكنو، أك سنو

ُبالفعل ُاآلمر ُألنو ُُك(3)غيره  لديو األىمية فقداف بسبب ،المباشرُعند الجرمي القصدُالنعداـ،

                                                 

 .ُ(36/36األكقاؼُالككيتية،ُالمكسكعةُالفقييةُ)جُُ(1)
 ُ(.1/401ابفُنجيـ،ُاألشباهُكالنظائرُ)ج(2) 
المستقنعُفيُُ(؛ُالحجاكؼ،ُزاد12/78ُ(؛ُالماكردؼ،ُالحاكؼُالكبير)ج2/1213القرشي،ُركضةُالمستبيف)ج(3) 

 .ُ(208اختصارُالمقنعُ)ص
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ُعفُمجنكًنا لككنو أك سنو لصغر ُكاممة ُمسؤكلية ُالُمحرِّضُمسؤكاًل ُيككف ُالحالة ُىذه ُففي ،
ُالضرر.
ُامكجكًداُفيُمحلُالجريمة؛ُفإنوُيضمفُعندُاإلماـُمالؾُبصفتوُمشتركًُُونأماُفيُحاؿُكُكُثانيا:

ذاُعفُالضرر،ُفالمسؤكليعددُتُيعنيُالجريمة في الجاني مع االشتراؾُكُفيُإيقاعُالجريمة، ُكا 
الناتجُعفُُضارُكانكاُمتضامنيفُفيُالتزاماتيـُبتعكيضُالضررالفعلُالالمسؤكلكفُعفُُتعددُ

ُُ.(1)الفعلُالذؼُقامكاُبو

ُالحُلذلك: ُالتعكيضُالمطالبُبوُالُمَحرِّضُفيُىذه الةُعمىُحسبُيمكفُلمقاضيُتقديرُحجـ
ألفُقناع،ُكعمىُحسبُالكسيمةُالمستخدمةُفيُجريمةُالتحريض،ُذلؾُنشاطوُكقدرتوُعمىُاإل

 الجريمة، فكرة صاحبضُرُِّحَُفُالمُُطةُبمدػُتأثيرهُفيُكقكعُالجريمة؛ُألضُمرتبرُِّحَُمسؤكليةُالمُُ
 الجريمةُشركاء عمى ؤثرت مفُخبلؿُكسائل ارتكابيا عمى كالحاثُ ُليا كالمحرؾ عمييا المسيطرُك

ُ،ُفيكُمفُأكجدُالقصدُالجنائيُعندُالجاني.الجريمةارتكابُ كتدفعيـُإلى
ُألفُ ُفعمو؛ ُبمثل ُالقياـ ُعف ُلردعُغيره ُعمىُالُمحرِّض، ُلمقاضيُتغميعُالعقكبة ُيمكف ُأنو كما

ُعميياُلمجريمة رالمدبُِّ لككنو اإلجرامية الخطكرة منو تنبعث ضالُمحرُِّ ُكالدافع ُاألسبابُ، فميذه
ُ.ؿُالجناةُكماُيتكافقُمعُالمصمحةُالعامةيمكفُأفُتغم عُالعقكبةُبماُيناسبُحا

 
 
 
 

 
ُ

                                                 

ُ(.1/368عكدة،ُالتشريعُالجنائيُاإلسبلميُ)جُ(1)
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ُالخاتمة


:أىم النتائج  
اُإلىُكليسُاحتكامًُُخطابُمكجوُإلىُالعكاطفُأكُالشيكاتُأكُالميكؿُأكُالغرائزُُالتحريض.1ُ

ُ.فاسدةُاُكبراىيفُصحيحةُكانتُأكُالعقكؿُفيماُتقبموُأكُترفضوُمفُقضايًُ

قسميف:ُتحريضُمشركعُكتحريضُغيرُمشركعُُينقسـُالتحريضُفيُالفقوُاإلسبلميُإلى.2ُ
ُبخبلؼُالتشريعاتُاألخرػ.

و،ُسكاًءُأفضىُإلىُضررُأـُلـُيفِض،ُكماُمشركعُجريمةُبحدُذاتاليعتبرُالتحريضُغيرُ.3ُ
 مفُأنكاعُاالشتراؾُفيُالجريمة.ُايعتبرُنكعًُأنوُ

يستخدـُفيُفُيستخدـُفيُحفعُمقاصدُالشريعة،ُكقدُ.ُالتحريضُسبلحُذكُحديف،ُفيمكفُأ4
ُىدميا.

تخدامياُفيُالتحريضُعمىُاُكاساُمتعددًُفُتستخدـُاستخدامًُ.ُكسائلُالتحريضُيمكفُأ5
.الطاعة،ُأ كُفيُالتحريضُعمىُالفعلُالمباحُأكُالتحريضُعمىُالفعلُالمحـر  

ُيعدُاإلكراهُغيرُالممجئُشبيوُبالتحريضُفيُككفُكلُمنيماُالُيفقدُالرضاُكاالختيار..6ُ

ُإالُفيُحاالتُاستثنائيةُكبضكابطُمعينة.ُمحـركرؼُالتحريضُالص.7ُ

8ُ ُبحسبُمكضكعُ. ُكذلؾ ُمشركع، ُغير ُىك ُما ُكمنيا ُمشركع ُىك ُما ُالتحريضُمنيا دكافع
 التحريضُكغايتو.

ماُالخبلؼُبيفُالفقياءُالُخبلؼُبيفُالفقياءُفيُالتعكيضُعفُالضررُالمادؼ،ُإنُ .9ُ
جكازُالتعكيضُعفُالضررُعدـُُكالراجح؛المعاصريفُفيُالتعكيضُعفُالضررُالمعنكُؼ

.المعنكُؼ  

اُغيرُضُبعقكبةُتعزيريةُكليسُبالعقكبةُالمقدرةُعمىُالجريمة،ُبصفتوُشريكًُحرُِّيعاقبُالمُُ.10ُ
ُتحكؿُالمُُ ُالُمحرُِّحرُ مباشرُإالُإذا ُفيُيد ُكافُمكجكدُفيُمحلُالجريمةُعندُضضُأداة ذا ُكا  ،

ُ.اإلماـُمالؾ

عفُضمافُالضررُالناشئُعفُالجريمةُالتيُحر ضُعميياُُإذاُُ.ُيعتبرُالُمَحرِّضُمسؤكال11ًُ
 كافُذاُسمطافُعمىُالُمَحر ض.
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:التوصيات  
معاتُكالمساجدُلناسُمفُخبلؿُالمدارسُكالجاعمىُاُالتحريضُكخطكرتوبيافُحكـُ.1ُ

ُُُُكالمؤسساتُالشبابيةُكاإلعبلـُبمختمفُصكره.ُالمدنيُُكمؤسساتُالمجتمع
كلُمظاىرُُالمشترؾُبيفُجميعُفئاتُالمجتمعُكشرائحوُمفُأجلُالقضاءُعمىُالتعاكفُُ.2ُ

ُ.التيُتخالفُالشريعةُالتحريض
تشديدُالعقابُعمىُالُمحرِّضيفُعمىُالجريمة؛ُلماُُالسمطاتُالقضائيةُعمىُحثُُّ.ُضركرة3

يجادُالقصدُالجنائيُعندُالجاني. لمتحريضُمفُدكرُكبيرُفيُالحثُعمىُالجريمةُكا 
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:المصادر والمراجع  
ُ.القرآفُالكريـ

ُ.ُ)د.ط(.المعجـُالكسيط )د.ت(.ُ.أحمدُالزيات،ُحامدُعبدُالقادر،ُدمحمُالنجارُ،إبراىيـُمصطفى
ُدارُالدعكة.:ُمجمعُالمغةُالعربيةُبالقاىرة

ُالشيبانيُابفُاألثير، ُالكريـ ُ)المبارؾُبفُدمحمُبفُدمحمُبفُدمحمُابفُعبد النيايةُفيُـ(.1979ُ.
.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُُالطناحيمحمكدُدمحمُ-طاىرُأحمدُالزاكػُ.ُتحقيق:ُغريبُالحديثُكاألثر

ُالمكتبةُالعممية.
ُابفُالقطاف ُالممؾُالكتامي، ُ)عميُبفُدمحمُبفُعبد ُـ2004ُ. .ُإلقناعُفيُمسائلُاإلجماعا(.
ُ.الفاركؽُالحديثةُلمطباعةُكالنشر.ُ)د.ـ(.1ُ.ُطحسفُفكزؼُالصعيدؼتحقيق:ُ

تفسيرُالقرآفُ(.ُىػ1419ُ.ُ)أبكُالفداءُإسماعيلُبفُعمرُبفُكثيرُالقرشيُالبصرُؼ،ُابفُكثير
ُ.ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.1.ُط:ُدمحمُحسيفُشمسُالديف.ُتحقيقالعظيـ

ُ.ُتحقيق:مسندُاإلماـُأحمد(.ُـ2001ُ)أبكُعبدُهللاُأحمدُبفُدمحمُبفُحنبلُالشيباني.ُُ،أحمد
ُ.مؤسسةُالرسالةُ:.ُبيركت1ف.ُطُكشعيبُاألرنؤكط،ُكآخُر

ُبف  ُالحسف ُبف ُدمحم ُبكر ُأبك ُالمغةُـ(.1987)دريد.ُاألزدؼ، ُمنيرُُ.جميرة ُرمزؼ تحقيق:
ُُ.دارُالعمـُلممبلييفُ:.ُبيركت1بعمبكي.ُط

ُ.ُ)د.ط(.صحيحُالجامعُالصغيرُكزياداتو )د.ت(.ُ.أبكُعبدُالرحمفُدمحمُناصرُالديفُ،األلباني
ُ)د.ـ(.ُالمكتبُاإلسبلمي.ُ

ُ ُالغميلُفيُُـ(.1985.)دمحمُناصرُالديفُاأللبانياأللباني، .ُتخريجُأحاديثُمنارُالسبيلإركاء
ُ.ُبيركت:ُالمكتبُاإلسبلمي.2)د.ت(.ُط

.1ُ.ُ)د.ت(.ُطمكسكعةُاأللبانيُفيُالعقيدةُـ(.2010.)دمحمُناصرُالديف،ُبفُالحاج،ُاأللباني
 ُ.مركزُالنعمافُلمبحكثُكالدراساتُاإلسبلميةصنعاء:ُ

ُُالمعانيُفيُتفسيرُالقرآفُالعظيـُ ركحق(.1415ُ)شيابُالديفُمحمكدُبفُعبدُهللا.ُُ،األلكسي
ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُُبيركت1.ُتحقيق:ُعمىُعبدُالبارؼُعطية.ُطكالسبعُالمثاني

ُأحمد.) ُبف ُدمحمُصدقي ُبكرنك، 1996ُآؿ ُالكمية.ـ(. ُالفقو ُقكاعد ُإيضاح ُفي )د.ط(.ُُالكجيز
ُبيركت:ُالرسالة.

ُعبدُالرازؽُالمشيدانيُكنشأتُبيجتُالبكرؼ.ُ) مكسكعةُعمـُالجريمةُكالبحثُـ(.2009ُأكـر
ُ.ُعماف:ُدارُالثقافة.1.ُطاالحصائيُالجنائي
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ُ.ُالمسؤكليةُالتقصيريةُعفُفعلُالغيرُفيُالفقوُاإلسبلميُالمقارُفُـ(.2004السيدُآميف.ُ)ُأميف،
 .ُالخرطكـ:ُدارُعزةُلمنشرُكالتكزيع.1)د.ت(.ُط

ُ.ُ)د.ط(.فكاتحُالرحمكتُبشرحُمسمـُالثبكتُنصارؼ،ُعبدُالعميُدمحمُبفُنظاـُالديف.ُ)د.ت(.األ
ُ)د.ـ(.ُ)د.ط(.ُ

ُكزارةُاألكقاؼ.ُُ:لككيتا.ُ)د.ط(.ُالمكسكعةُالفقييةُالككيتيةُ)د.ت(.ُ،األكقاؼُالككيتية
ُعمرُ،البجيرمي ُدمحمُبف ُبف ُالخطيبُـ(.1995).سميماف ُشرح ُعمى ُالحبيب ُ)د.طتحفة .ُ.)

ُ.دارُالفكرُ:بيركت
ُالعزيزُبفُأحمد ُ)د.ـ(.ُُ.كشفُاألسرارُشرحُأصكؿُالبزدكُؼُ)د.ت(.. البخارؼ،ُعبد )د.ط(.

ُدارُالكتابُاإلسبلمي.
ُُ،البخارُؼ ُعبدهللا. ُأبك ُإسماعيل 1422ُ)دمحمُبف ُالبخارُؼق(. ُبفُ.صحيح ُدمحمُزىير ُتحقيق:

ُ..ُبيركت.ُدارُطكؽُالنجاة1ناصرُالناصر.ُط
ُمحمُك ُالعزيزالبخارؼ، ُبفُعبد ُأحمد ُبف ُالنعماني  ـ(.2004).د ُالفقو ُالبرىانيُفي .ُالمحيط

ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُبيركت1تحقيق:ُعبدُالكريـُساميُالجندؼ.ُط
ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُبيركت1.ُطالتعريفاتُالفقييةُـ(.2003)دمحمُعميـُاإلحساف.ُ،البركتي

)د.ت(.ُُ.تكضيحُاألحكاـُمفُبمكغُالمراــ(.2003ُ.)البساـ،ُعبدُهللاُبفُعبدُالرحمفُبفُصالح
ُ.ُمكةُالمكرمة:ُمكتبةُاألسدؼ.5ط

ُالكىاب. ُدمحمُعبد ُأبك 2009ُ)ُالبغدادؼ، ُالمسائلـ(. ُطعيكف ُعميُدمحمُبكريبة. ُتحقيق: .1ُ.
ُلمطباعةُكالنشرُكالتكزيع.بيركت:ُ ُدارُابفُحـز

ُ)د.ـ(.ُدارُالكتابُاإلسبلمي.ُ.ُ)د.ط(.مجمعُالضمانات)د.ت(.ُُالبغدادؼ،ُغانـُبفُدمحم.
ُالبغكُؼ ُالقرآف، ُتفسير ُفي ُالتنزيل ُ)معالـ ُق1420ُ. ُبفُ(. ُدمحمُالحسيف ُأبك ،ُ ُالسنة محيي

ُ.ُبيركت:ُدارُإحياءُالتراث.1.ُطعبدُالرزاؽُالميدؼ.ُتحقيق:ُمسعكد
ُ.4ط.ُدليلُالفالحيفُلطرؽُرياضُالصالحيفُـ(.2004ُ)دمحمُعميُبفُدمحمُبفُعبلف.ُ،البكرُؼ

 .دارُالمعرفةُلمطباعةُكالنشرُ:بيركت
ُتككيناُُرمسيس.)د.ت(.ُبيناـ، ُُ.ُ)د.ت(.ُمصر:ُمنشأةُالمعارؼ.كتقكيماالمجـر

)د.ـ(:ُُ.2ُ.ُ)د.ت(.ُطفيُالفقوُاإلسبلميُالمسؤكليةُالجنائيةُق(.1389أحمدُفتحي.)ُبينسي،
 مؤسسةُالحمبيُكشركاهُلمنشرُكالتكزيع.ُ

ُ البيكتي، ُبف ُيكنس ُبف ُ)إدريسمنصكر ُاإلراداتُـ(.1993. ُمنتيى ُطُ.شرح .1ُ)د.ت(.
ُعالـُالكتب.ُُبيركت:
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ُُمؤسسةُ:ُ.ُبيركت1.طمكسكعةُالقكاعدُالفقييةُـ(.2003)دمحمُصدقيُبفُأحمدُبفُدمحم.ُ،البكرنك
ُ.الرسالة

ُالضررُـ(.1999دمحم.)ُبكساؽ،ُ ُاإلسبلمي.ُالتعكيضُعف ُالفقو ُطفي ُالسعكدية:1ُ)د.ت(. .
ُُ.دارُالفكرُ:بيركت دارُاشبيميا.

.ُتحقيق:ُتحفةُاألبرارُشرحُمصابيحُالسنةُـ(.2012.)ناصرُالديفُعبدُهللاُبفُعمرُالبيضاكؼ،
 ُ.)د.ط(.ُالككيت:ُكزارةُاألكقاؼُكالشئكفُاإلسبلمية.لجنةُمختصةُبإشراؼُنكرُالديفُطالب

ُ ُبفُمكسىُبفُالضحاؾالترمذؼ، سنفُُ-رُالجامعُالكبيـ(.1998ُ.)دمحمُبفُعيسىُبفَُسْكرة
ُ.ُتحقيق:ُبشارُعكادُمعركؼ.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُدارُالغربُاإلسبلمي.الترمذؼ

:ُ.ُ)د.ط(.ُمصرشرحُالتمكيحُعمىُالتكضيح )د.ت(.ُ.التفتازاني،ُسعدُالديفُمسعكدُبفُعمر
ُمكتبةُصبيح.
ُالعارفيف ُتاج ُالديفُدمحم.ُ،ابف ُطالتكقيفُعمىُميماتُالتعاريفُـ(.1990)زيف ُالقاىرة1. .ُ:

ُ.الكتبعالـُ
مكسكعةُكشاؼُُُ.(ـ1996)ُ.دمحمُبفُعميُابفُدمحمُحامدُبفُمحّمدُصابرُالفاركقيُ،التيانكُؼ

ُ.بيركت:ُمكتبةُلبنافُناشركُف.1ُ.ُطتحقيق:ُعميُدحركج.ُاصطبلحاتُالفنكفُكالعمكـ
ُعيسىُ،الجديع ُبف ُيكسف ُبف ُهللا ُالفقو ـ(.1997).عبد ُأصكؿ ُعمـ ُطتيسيُر ُبيركت1. .ُ:

ُ.لمطباعةُكالنشرُكالتكزيعمؤسسةُالريافُ
ُعميُ.ُ،الجرجاني ُالعمماءُ.كتابُالتعريفاتُـ(.1983)عميُبفُدمحمُبف ُمف ُجماعة ُتحقيق:

ُ .دارُالكتبُالعممية:ُ.ُبيركت1بإشراؼُالناشر.ُط
.2ُ)د.ت(.ُطُ.الفقوُعمىُالمذاىبُاألربعةُـ(.2003.ُ)عبدُالرحمفُبفُدمحمُعكضُالجزيرؼ،

ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.
ُ.)د.ط(.ُ)د.ـ(.ُ)د.ف(.ُالقكانيفُالفقييةابفُجزؼ،ُأبكُالقاسـُدمحمُبفُأحمد.)د.ت(.ُ

ُ..ف(د.ُ)د.ـ(.ُ)1ـ(.ُالمساىمةُالتبعيةُفيُالقانكفُالجنائي.ُط1998جابر،ُحساـُدمحمُسامي.ُ)
ُالتعكيضُالماليُعفُالضررُاألدبيُأكُالمادؼُغيرُالمباشرُالناتجُ)د.ت(.ُالجبلؿ،ُدمحمُسناف.

ُُبحثُمقدـُلممجمعُالفقييُاإلسبلمي.ُمكةُالمكرمة.ُُ.ُ)د.ف(.ُالجنايةُالشككػُالكيديةعفُ
ُالدكرةُالثانيةُكالعشركف.

.ُفيُدرايةُالمذىبُنيايةُالمطمبُـ(.2007.)عبدُالممؾُبفُعبدُهللاُبفُيكسفُبفُدمحمُالجكيني،
ُُ.ُ)د.ـ(.ُدارُالمنياج.1.ُطعبدُالعظيـُمحمكدُالّديبتحقيق:ُ
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ُيكسف.ُ،الجكيني ُهللاُبف ُعبد ُبف ُالممؾ 1997ُ)عبد ُالفقوُـ(. ُأصكؿ ُفي ُالبرىاف ُتحقيق:.
ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُبيركت1صبلحُبفُدمحمُبفُعكيضة.ُط

ُحجر ُدمحمُ،ابف ُبف ُعمي ُبف ُق(1379).أحمد ُالبخارُؼ. ُصحيح ُشرح ُالبارؼ ُ)فتح د.ط(.ُ.
ُ.دارُالمعرفةُ:بيركت

.ُالمحقق:ُاإلقناعُفيُفقوُاإلماـُأحمدُبفُحنبلالحجاكؼ،ُمكسىُبفُأحمدُبفُمكسى.ُ)د.ت(.ُ
ُعبدُالمطيفُدمحمُالسبكي.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُدارُالمعرفة.

عبدُالرحمفُبفُُ.ُتحقيق:عُفيُاختصارُالمقنعننقزادُالمسُ.)د.ت(.مكسىُبفُأحمدالحجاكؼ،ُ
 )د.ط(.ُ)د.ـ(.ُمدادُالكطفُلمنشر..ُعميُالعسكر

)د.ت(.ُ)د.ط(.ُبغداد:ُكزارةُا.ُجرائـُالتحريضُكصكرى(.1984ُُدمحمُعبدُالجميل.)الحديثي،ُ
ُالثقافةُكاإلعبلـ.

،ُعميُبفُأحمدُبفُسعيد  دارُالفكر.ُُ:.ُ)د.ط(.ُبيركتالمحمىُباآلثارُ)د.ت(.. ابفُحـز
.ُمصر:ُدار5ُـ(.ُشرحُقانكفُالعقكباتُالقسـُالعاـ.ُ)د.ت(.ُط1982)ُحسني،ُمحمكدُنجيب.

ُالنيضة.
ُنجيب.)ُحسني، ُالجنائيةُـ(.1992محمكد ُالعربيةُالمساىمة ُالتشريعات ُطُ.في .2ُ)د.ت(.

ُالقاىرة:ُدارُالنيضةُالعربية.
(ُ ُيعقكب. ُهللاُبفُدمحمُبف ُعبد 2010ُالحارثي، ُالنعمافـ(. ُحنيفة ُأبي ُاإلماـ ُتحقيق:ُمسند .

 .ُمكةُالكرمة:ُالمكتبةُاإلمدادية.1لطيفُالرحمفُالقاسمي.ُط
ُمنصكرُ،الحفناكُؼ ُدمحم ُالفقوُُـ(.1986.)منصكر ُفي ُالجنائية ُالعقكبة ُفي ُكأثرىا الشبيات

ُ.مطبعةُاألمانة.)د.ـ(.1ُ.ُطاإلسبلمي
ُ)ُكاـ،حال ُبدرؼ. ُلمضمافُـ(.1997دمحمُفاركؽ ُالمكجب ُاإلسبلميُالفعل ُالفقو ُ)د.ط(.ُفي .

 ُاإلسكندرية:ُجامعةُاإلسكندرية.ُكميةُاآلداب.
.1ُطُ.غمزُعيكفُالبصائرُفيُشرحُاألشباهُكالنظائرُـ(.1985)أحمدُبفُدمحمُمكي.ُ،الحمكُؼ

ُ.بيركت.ُدارُالكتبُالعممية
إسبلمية.)ُد.ت(.ُ)د.ط(.ُ)د.ف(.ُتكجيياتُُ.)د.ت(.ُعبدُهللاُبفُدمحمُبفُعبدُالعزيزُحميد،ُ

ُ)د.ـ(.
تحقيق:ُدُ.ُشمسُالعمكـُكدكاءُكبلـُالعربُمفُالكمكـ  ـ(.1999)نشكافُبفُسعيد.ُ،الحميرُؼ

ُ..ُبيركت.ُدارُالفكر1بفُعبدُهللاُالعمرؼ،ُكآخركف.ُطُحسيف
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.1ُتعريب:ُفيميُالحسيني.ُط.ُدررُالحكاـُـ(.1991)حيدر،ُعميُحيدرُخكاجوُأميفُأفندؼ.
ُ.)د.ـ(.ُُدارُالجيل

ُ)ُحكمد، ُالكىاب. ُالعاـُـ(.1990عبد ُالعقكبات ُقانكف ُشرح ُفي ُ)د.ط(.ُُ.المفصل )د.ت(.
ُُدمشق:ُ)د.ف(.

(ُ ُعمر. ُشكفي ُأحمد ُخطكة، 2007ُأبك ُالعامـ(. ُاألحكاـ ُالعقكباتُةشرح ُ)د.ط(.ُلقانكف .
ُالقاىرة:ُدارُالنيضةُالعربية.

ُ.دارُالفكرُالعربي:ُ)د.ط(.ُالقاىرةُ.الضمافُفيُالفقوُاإلسبلميـ(.2000ُ)عمي.ُُ،الخفيف
ُ.ُ)د.ـ(.ُُمكتبةُالدعكة.8ط.ُعمـُأصكؿُالفقوُعبدُالكىاب.ُ)د.ت(.ُ،خبلؼ

ُ)ُالخميفي، ُالرحمفُعبدهللا. 2011ُعبد ُالتشييـ(. ُطكعقكبتياُرجريمة ُ)د.ت(، ُالرياض:1ُ. .
ُُمكتبةُالرشد.

ُسعد. ُدمحمُبف ُهللاُبف ُعبد ُخنيف، ُبحثُمقدـُُ)د.ت(.ُآؿ ُبالماؿ. ُالمعنكية ُاألضرار ضماف
ُ.ُ)د.ف(.ُلممجمعُالفقييُاإلسبلمي

المترتبةُعمىُالمماطمةُفيُالديكفُالتعكيضُعفُاألضرارُُسممافُبفُصالح.)د.ت(.ُالدخيل،
ُـ.ُمكقع:2016نكفمبر26ُُتاريخُاإلطبلعُُ)مكقعُالممتقىُالفقيي(.

ُ)د.ت(.ُ،الدردير ُالدسكقيُعمىُالشرحُالشرحُالكبيرُعمىُمختصرُخميلُأحمد. ،ُمعوُحاشية
ُدارُالفكر.ُ:ُ)د.ط(.ُبيركتُ.الكبير

ُ ُ)د.ت(. تحقيق:ُدمحمُمحييُالديفُُ.داكدُسنفُأبيأبكُداكد،ُسميمافُبفُاألشعثُبفُإسحاؽ.
ُ.المكتبةُالعصريةُ:عبدُالحميد.ُ)د.ط(.ُُبيركت

(ُ ُدمحم. ُحسف 1993ُربيع، ُاالتحادؼـ(. ُالعقكبات ُقانكف ُطشرح ُالبياف2ُ. ُمطابع ُدبي: .
ُالتجارية.

تحقيق:ُشعيبُ.ُجامعُالعمكـُكالحكـ ـ(.2001)زيفُالديفُعبدُالرحمفُبفُأحمد.ُ،ابفُرجب
ُ.مؤسسةُالرسالةُ:.ُبيركت7يـُباجس.ُطإبراىُ-األرناؤكطُ

:ُد.ُ.ُتحقيقرفعُالنقابُعفُتنقيحُالشيابُـ(2004.ُ)الحسيفُبفُعميُبفُطمحةُ،الرجراجي
ُ .مكتبةُالرشدُلمنشرُكالتكزيع.ُالرياض:1ُكآخركف.ُطَأْحَمدُبفُمحم دُالسراح،ُ
ُأحمد.)ـ ُبف ُدمحم ُرشد، 2004ُابف ُالمقتصد(. ُكنياية ُالمجتيد ُدارُُ)د.ط(.ُ.بداية القاىرة:

ُالحديث.
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ُالكريـ ُبفُدمحمُبفُعبد ُالكريـ ُعبد العزيزُشرحُالكجيزُالمعركؼُبالشرحُـ(.1997ُ.)الرافعي،
ُالكبير ُتحقيق: ُالمكجكدُ-عميُدمحمُعكضُ. ُعبد ُطعادؿُأحمد ُالكتب1ُ. ُدار ُبيركت: .

ُالعممية.
ُالقادر.ُ،الرازُؼ ُيكسفُالشيخُُُ.مختارُالصحاح ـ(.1999)دمحمُبفُأبيُبكرُبفُعبد تحقيق:

ُ.الدارُالنمكذجية:ُ.ُبيركت5دمحم.ُط
.ُ)د.ت(.ُإلىُشرحُالمنياجُنيايةُالمحتاجُـ(.1967العباس.) أبي بف دمحم الديف شمسُالرممي،

ُط.خ.ُمصر:ُمكتبةُمصطفىُالبابيُالحمبيُكأكالده.
ُالرازُؽُالزبيدؼ، ُعبد ُبف ُدمحم ُبف ُالقامكسُ)د.ت(.ُ.دمحم ُجكاىر ُمف ُالعركس ُتاج تحقيق:ُ.

ُدارُاليداية.)د.ط(.ُ)د.ـ(.ُمجمكعةُمفُالمحققيف.ُ
ُ:.ُدمشق1طُة.القكاعدُالفقييةُكتطبيقاتياُفيُالمذاىبُاألربعُـ(.2006)دمحمُمصطفى.ُ،الزحيمي

ُ.دارُالفكر
ُ.ُدمشق:ُدارُالفكر.4)د.ت(.ُطالفقوُاإلسبلميُكأدلتو..)د.ت(.ُىَبةُالزحيميُكالزحيمي،َُُ
.ُدمشق:ُجامعة1ُ.ُ)د.ت(.ُطالكسيطُفيُأصكؿُالفقوُـ(.1997)كىبةُبفُمصطفى.ُُالزحيمي،

 ُدمشق.
ُُ.دارُالفكرُ:.ُدمشق9.ُطنظريةُالضماف ـ(.2012). كىبةُبفُمصطفىُ،الزحيمي
ُ.دارُالقمـُ:.ُدمشق2.ُطشرحُالقكاعدُالفقيية ـ(.1989)أحمدُبفُدمحم.ُ،الزرقا

ُ.دارُالقمـُ:.ُدمشق1طُ.الفعلُالضارُكالضمافُفيوـ(.1988ُ)الزرقا،ُمصطفىُأحمد.ُ
ُدارُالقمـ.ُُ:)د.ط(.ُدمشقُ.المدخلُالفقييُالعاـمصطفىُأحمد.ُ)د.ت(.ُُ،الزرقا

رقانيُعمىُمختصرُخميل ـ(.2002)الزرقاني،ُعبدُالباقيُبفُيكسفُبفُأحمد. كمعو:ُُشرحُالز 
.ُضبطوُكصححوُكخرجُآياتو:ُعبدُالسبلـُدمحم1ُطُ.الفتحُالربانيُفيماُذىلُعنوُالزرقاني

ُ.أميف.ُبيركت.ُدارُالكتبُالعممية
ُدمحم.ُ،الزركشي ُالديف ُهللاُبدر ُعبد ُالفقييةُـ(.1985)أبك ُالقكاعد ُفي ُ)المنثكر ُط3، .3ُج(.

ُ.كزارةُاألكقاؼُالككيتية:ُالككيت
ُدمحم.ُ،الزركشي ُالديف ُهللاُبدر ُعبد ُالقكاعدُـ(.1985)أبك ُفي ُ)الفقييةُالمنثكر ُط3، .3ُج(.

ُ.كزارةُاألكقاؼُالككيتية:ُالككيت
فيُالشريعةُاإلسبلميةُكالتشريعاتُُمكانعُالمسؤكليةُالجنائيةُـ(2014مصطفىُإبراىيـ.)ُالزلمي،

ُُ.ُ)د.ـ(:ُإحسافُلمنشرُكالتكزيع.1الجنائيةُالعربية.ُط
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ُالقاىرة:ُُدارُالفكرُ.ُ)د.طالجريمةُكالعقكبةُفيُالفقوُاإلسبلميـ(.1998ُأبكُزىرة،ُدمحم.ُ) .)
 العربي.

ُمحجف.ُ،الزيمعي ُبف ُعمي ُبف ُكحاشيةُُق(.1313)عثماف ُالدقائق ُكنز ُشرح ُالحقائق تبييف
 ُ.المطبعةُالكبرػُاألميريةُ:.ُالقاىرة1ط.ُالشمبي

فيُارتكابُجريمةُالقتل.ُ)د.ت(.ُ)د.ط(.ُُالتمالؤُكأثرهُـ(.2004ُمحمكدُعبدُالعزيز.)ُالزيني،
ُُالجامعةُالجديدة.اإلسكندرية:ُدارُ

.ُ)د.ـ(.2ُ.ُ)د.ت(.ُطتصنيفُالناسُبيفُالظفُكاليقيفُق(.1415.)بكرُبفُعبدُهللاُأبكُزيد،
ُُمكتبةُالتكعيةُاإلسبلمية.

المكتبةُالعصريةُلمطباعةُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(.ُتفسيرُآياتُاألحكاـ(.2002ُ.ُ)دمحمُعمي،ُالسايس
ُ.كالنشر

ُككلدهُ،السبكي ُالكافي ُعبد ُبف ُعمي ُالحسف ُأبك ُالديف ُشرحُ ـ(.1995).تقي ُفي اإلبياج
ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:)د.ط(.ُبيركت.ُالمنياج

ُدمحمُأحمد.  ُطاإلسبلمي الفقو في العدكاف ضمافُق(.1993)السراج، ُبيركت1. المؤسسةُُ:.
ُ.الجامعيةُلمدراساتُكالنشر

  ُ ..ُ)د.ط(.ُبيركت.ُدارُالمعرفةالمبسكطُـ(.1993).دمحمُبفُأحمدُبفُأبيُسيلُ،السرخسي
ُُ.ُ)د.ت(.ُ)د.ط(.ُ)د.ف(.ُالقاىرة.أصكؿُقانكفُالعقكباتُالعاـُـ(.1972أحمدُفتحي.)ُسركر،

ُ ُعمى.)السالـ، 1993ُدمحم ُالعقكباتـ(. ُقانكف ُُشرح ُمكتبة1ُطُ)د.ت(.األردني. ُعماف: .
 البغدادؼ.

ُُالسمعاني، ُالجبار ُعبد ُبفُدمحمُبف ُالمركزُػمنصكر ُأحمد 1999ُ.)ابف ُفيُـ(. ُاألدلة قكاطع
ُ.ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.1.ُتحقيق:ُدمحمُحسفُالشافعي.ُطاألصكؿ

ُالّسيّاسيةُـ(،2009ُ)ُأسامةُاحمدُدمحم.ُسمكر، )بحثُُفيُالتشريعُالجنائيُاإلسبلمي.الجرائـ
 نابمس،ُفمسطيف.ُ-غيرُمنشكر(.ُجامعةُالنجاح

ُناصر.)ُالسيارؼ،ُ ُبنت ُالشريعةُـ(.2011رابعة ُمقاصد ُضكء ُفي ُالداخمي )رسالةُُ.األمف
ُاألمنية  ُالمممكةُالعربيةُالسعكدية.ُُ-الرياضُ-ماجستيرُغيرُمنشكرة(.ُجامعةُنايفُلمعمـك

ُبكرُ،السيكطي ُأبي ُبف ُالرحمف ُكالنظائرُـ(.1990).عبد ُبيركت1طُ.األشباه ُالكتبُُ:. دار
ُ.العممية

ُ ُدمحم ُالشافعيالشربيني، ُالشربيني ُالخطيب ُأحمد ُمعرفةُُ(ـ1994ُ.)بف ُإلى ُالمحتاج مغني
ُ.دارُالكتبُالعمميةبيركت:ُ.1.ُطمعانيُألفاظُالمنياج
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ُ ُعمي.)الشاذلي، 1989ُحسف ُاإلسبلميـ(. ُالفقو ُفي ُدارُ.الجنايات ُالقاىرة: ُ)د.ط(. )د.ت(.
ُُالكتابُالجامعي.

ُ ُعمي.الشاذلي، ُكأسسُ)د.ت(.ُحسف ُحقيقتيا ُالعامةالجريمة ُالكتابُيا ُدار ُ)د.ـ(: .)د.ط(.
ُالجامعي

تحقيق:ُدمحمُبفُُ.االعتصاـُـ(.2008.)إبراىيـُبفُمكسىُبفُدمحمُالمخميُالغرناطيُالشاطبي،
 ُ.ُالسعكدية:ُدارُابفُالجكزؼُلمنشرُكالتكزيع.1عبدُالرحمفُشقير،ُكآخركف.ُط

تحقيق:ُأبكُعبيدةُمشيكرُبفُحسفُُ.المكافقاتُـ(.1997)إبراىيـُبفُمكسىُبفُدمحم.ُ،الشاطبي
ُ..ُ)د.ـ(.ُُدارُابفُعفاف1آؿُسممافُ.ط

ُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(.ُ)د.ف(.شرحُزادُالمستنقعُالشنقيطي،ُدمحمُبفُدمحمُالمختار.ُ)د.ت(.
ُدمحمُبفُعميُبفُدمحم. ُاألكطارُـ(.1993)الشككاني، ُ.نيل ُالصبابطيُُ ُالديف ُعصاـ تحقيق:

ُ.دارُالحديثُ:.ُمصر1.ط
ُ.إرشادُالفحكؿُإليُتحقيقُالحقُمفُعمـُاألصكؿ ـ(.1999)دمحمُبفُعميُبفُدمحم.ُ،الشككاني

ُ.دارُالكتابُالعربيُ:دمشقُ.1تحقيق:ُالشيخُأحمدُعزكُعناية.ُط
ُُ،الشيرازُؼ ُ)د.ت(. ُبفُعميُبفُيكسف. ُالشافعيإبراىيـ ُاإلماـ تحقيق:ُدمحمُُ.الميذبُفيُفقة

ُ.يةدارُالكتبُالعممُ:حجي،ُكآخركف.ُ)د.ط(.ُبيركت
ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(.ُُدارُالحديث.ُُ.سبلُالسبلـدمحمُبفُإسماعيلُبفُصبلح.ُ)د.ت(.ُُ،الصنعاني
تحقيق:ُدمحمُشككرُمحمكدُ. المعجـُالصغير  ـ(.1985)سميمافُبفُأحمدُبفُأيكب.ُ،الطبراني

ُ.المكتبُاإلسبلميُ:بيركتُ.1الحاجُأمرير.ُط
.1ُتحقيق:ُأحمدُدمحمُشاكرُطُ.تأكيلُالقرآفجامعُالبيافُفيُ ـ(.2000)الطبرؼ،ُدمحمُبفُجرير.

ُُ.مؤسسةُالرسالةُ:بيركت
تحقيق:ُعبدُهللاُة.ُشرحُمختصرُالركضُـ(.1987)سميمافُبفُعبدُالقكؼُبفُالكريـ.ُ،الطكفي

ُ.مؤسسةُالرسالةُ:.ُبيركت1بفُعبدُالمحسفُالتركيُ.ط
حقيق:ُسالـُدمحمُعطا،ُتُ.ركااالستذُـ(.2000)عمرُيكسفُبفُعبدُهللاُبفُدمحم.ُ،ابفُعبدُالبر

ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُبيركت1دمحمُعميُمعكض.ُط
طُ.ُقكاعدُاألحكاـُفيُمصالحُاألناـُـ(.1991)أبكُدمحمُعزُالديفُعبدُالعزيز.ُ،ابفُعبدُالسبلـ

ُُ.لقاىرة.ُمكتبةُالكمياتُاألزىريةاجديدة.ُ
)د.ت(.ُ)د.ط(.ُُ.الفقييةمعجـُالمصطمحاتُكاأللفاظُ.)د.ت(.ُعبدُالمنعـ،ُمحمكدُعبدُالرحمف

 ُ)د.ـ(.ُدارُالفضيمة.
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ُالعاليُالباركدؼُالعتيبي، ُبفُعبد ُ)سعكد ُالجنائيةُاإلسبلميةُق(.1427. ُالمكسكعة ُ)د.ت(..
 .ُ)د.ـ(.2ط

.3ُ.ُ)د.ت(.ُطالقكاعدُالكبرػُفيُالفقوُاإلسبلميُق(.1424عبدُهللاُبفُعبدُالعزيز.)ُالعجبلف،
 )د.ف(.ُالرياض.

.ُعميُبفُأحُ،العدكُؼ ُ.حاشيةُالعدكؼُعمىُشرحُكفايةُالطالبُالربانيـ(.1994ُ)مدُبفُمكـر
ُدارُالفكر.ُُ:تحقيق:ُيكسفُالشيخُدمحمُالبقاعي.ُ)د.ط(.ُبيركت

ُُ.دارُالكتبُالعمميةُ:بيركتُ.3.ُطأحكاـُالقرآفُـ(.2003)دمحمُبفُعبدُهللا.ُ،ابفُالعربي
حاشيةُالعطارُعمىُشرحُالجبلؿُُُ.ُ)د.ت(.حسفُبفُدمحمُبفُمحمكدُالعطارُالشافعيالعطار،

ُ.دارُالكتبُالعممية.ُ)د.ط(.)د.ـ(.ُالمحميُعمىُجمعُالجكامع
ُ ُسمير. ُمقارنة ـ(.1998)عالية، ُدراسة ُالعقكبات ُقانكف ُبيركتُ.شرح ُ لمؤسسةُاُ:)د.ط(.

ُ.الجامعيةُلمدراساتُكالنشر
:ُدمحمُ.ُتحقيقاإلسبلميةمقاصدُالشريعةُُ(ـ2004ُ)ُ.دمحمُالطاىرُبفُدمحمُبفُدمحمُابفُعاشكر،

ُ.كزارةُاألكقاؼُكالشؤكفُاإلسبلمية،ُقطر.ُالحبيبُابفُالخكجة
.2ُطُ.ردُالمحتارُعمىُالدرُالمختار ـ(.1992)دمحمُأميفُبفُعمرُبفُعبدُالعزيز.ُ،ابفُعابديف
 .دارُالفكر:ُبيركت

ُاإلسبلميةُ(.2012.)عزكزُعمي، ُالشريعة ُفي ُالعقكبة ُمقاصد ُمنشكر. ُمقاؿ األكاديميةُ.
 ُلمدراساتُاالجتماعيةُكاإلنسانية.ُالعددُالسابع.

ُُ.دارُالفكرُ:)د.ط(.ُبيركتُ.منحُالجميلُشرحُمختصرُخميلُـ(.1989)دمحمُبفُأحمد.ُ،عميش
ُ.ُبيركت:ُمؤسسةُنكفل.1.ُ)د.ت(.ُطالمسئكليةُالجنائيةُـ(.1985مصطفى.)ُالعكجي،

ُ)د.ت(. ُالقادر. ُعبد ُاإلُعكدة، ُالجنائي ُمقاُرالتشريع ُالكضعينسبلمي ُبالقانكف )د.ط(.ُُ.ًا
ُدارُالكاتبُالعربي.ُ:بيركت

.ُبيركت.1ُ،ُُتحقيق:ُدمحمُعبدُالسبلـُ.طالمستصفىـ(.1993ُ)أبكُحامدُدمحمُبفُدمحم.ُُ،الغزالي
ُ.دارُالكتبُالعممية

ُُ،الفراىيدؼ ُ)د.ت(. ُعمرك. ُبف ُأحمد ُبف ُالخميل ُالرحمف ُعبد ميدؼُ تحقيق:ُ.العيفأبك
ُ..ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(.ُُدارُكمكتبةُاليبلؿكأخركُفالمخزكمي،ُ

تحقيق:ُُ.الصحاحُتاجُالمغةُكصحاحُالعربية ـ(.1987)الفارابي،ُأبكُنصرُإسماعيلُبفُحماد.
ُ.دارُالعمـُلممبلييفُ:أحمدُعبدُالغفكرُعطار.ُبيركت
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ُفارس ُفارسُالرازؼ.ُ،ابف ُبف ُمقاييسُالمغةُـ(.1979)أحمد ُدمحمُُ.معجـ ُالسبلـ ُعبد تحقيق:
ُ..ُبيركت:ُدارُالفكر3،4ىاركف.ُ)د.ط(.ُج

ُ ُالبصير.)فكده، ُعبد ُالحكيـ 1997ُعبد ُالجنسيةـ(. ُ)د.ط(.ُُالجرائـ ُ)د.ت(. ُالفقو. فيُضكء
ُاإلسكندرية:ُمكتبةُاإلشعاعُلمطباعةُكالنشر.

ُآبادؼ ُيعقكب.ُ،الفيركز ُدمحمُبف ُطاىر ُأبك ُالديف ُالقامكسُالمحيط ـ(.2005)مجد تحقيق:ُ.
ُ.مؤسسةُالرسالةُ:.ُبيركت8مكتبُتحقيقُالتراثُفيُمؤسسةُالرسالة.ُُط

ُاإلسبلميُالعاـُـ(.1986)فيضُهللا،ُدمحمُفكزؼ. ُالضمافُفيُالفقو ُدار2ُطُ.نظرية .الككيت:
 .الككيتُالثرات
ُ)د.ت(.ُ،الفيكمي ُبفُدمحمُبفُعمي. )د.ط(.ُُ.المصباحُالمنيرُفيُغريبُالشرحُالكبيرُأحمد

ُالمكتبةُالعممية.ُ:بيركت
.بيركت:1ُطُ.الكافيُفيُفقوُاإلماـُأحمدُبفُحنبلـ(.1994ُ)ُابفُقدامة،ُمكفقُالديفُعبدُهللا.

ُدارُالكتبُالعممية.
ُقدامة  ُُ،ابف ُأحمد. ُبف ُهللا ُعبد ُالديف ُفيُ ـ(.2002)مكفق ُالمناظر ُكجنة ُالناظر ركضة

ُ:)د.ط(.ُبيركتُ.األـُـ(.1990)أبكُعبدُهللاُدمحمُبفُإدريسُبفُالعباس.ُ،الشافعيُ.أصكؿ
 .دارُالمعرفة

 مكتبةُالقاىرة.ُ:)د.ط(.ُالقاىرةُ.المغنيُمكفقُالديفُعبدُهللاُبفُأحمد.ُ)د.ت(.ُ،ةابفُقدام
ُ.)د.ط(.ُُ)د.ـ(.ُعالـُالكتبُ.الفركُؽُ)د.ت(.. شيابُالديفُأحمدُبفُإدريسُ،القرافي
تحقيق:ُطوُعبدُالرؤكؼُُ.الفصكؿُشرحُتنقيح )د.ت(.ُ.شيابُالديفُأحمدُبفُإدريسُ،القرافي

 .ُ)د.ـ(.ُُشركةُالطباعةُالفنيةُالمتحدة.1ُسعد.ُط
ُالذخيرةـ(.1994ُ)شيابُالديفُأحمدُبفُإدريس.ُ،القرافي .1ُتحقيق:ُدمحمُحجيُكآخركف.ُط.

ُُ.دارُالغربُاإلسبلميُ:بيركت
.ُبُالتمقيففيُشرحُكتاُركضةُالمستبيفُـ(.2010.)عبدُالعزيزُبفُإبراىيـُبفُأحمدُالقرشي،

.1ط.ُعبدُالمطيفُزكاغُتحقيق: ُ.ُ)د.ـ(.ُدارُابفُحـز
ُإبراىيـ.ُ،القرطبي ُبف ُبفُعمر ُأشكلُمفُكتابُتمخيصُمسمـ ـ(.1996)ُأحمد ُلما ُ.المفيـ

ُ.دارُابفُكثيرُ:.ُبيركت1تحقيق:ُمحيُالديفُديبُمستك،ُكآخركف.ُط
تحقيق:ُأحمدُالبردكني،ُُالقرآف،الجامعُألحكاـُ ـ(.1964)دمحمُبفُأحمدُبفُأبيُبكر.ُ،القرطبي

ُ.القاىرة.ُدارُالكتبُالمصريةُ.2كآخركف.ُط
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إرشادُالسارؼُلشرحُصحيحُ(.ُىػ1323ُ.ُ)أحمدُبفُدمحمُبفُأبىُبكرُبفُعبدُالممؾ،ُالقسطبلني
ُ.ُمصر:ُالمطبعةُالكبرػُاالكيرية.7طُ.البخارُؼ

19ُُتاريخُاالطبلع.ُ،التعكيضُعفُالضررُالمعنكُؼالقرهُداغي،ُعميُمحيُالديف.ُ)د.ُت(.ُ
ُ(./http://www.qaradaghi.com).ُالمكقع:ُـ،2016ديسمبرُ

تحقيق:ُدمحمُُ.اعبلـُالمكقعيفُعفُربُالعالميفُـ(.1991)دمحمُبفُأبيُبكرُبفُأيكب.ُ،ابفُالقيـ
ُُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُبيركت1عبدُالسبلـُإبراىيـُ.ط

.)د.ت(.ُ)د.ط(.ُحاشيتاُقميكبيُكعميرةُـ(.1995.)كأحمدُالبرلسي،ُأحمدُسبلمةُقميكبيُكعميرة،
ُُبيركت:ُدارُالفكر.

ُالرحمفُ.ُجامعُاألمياتُـ(.2000).ُعثمافُبفُعمرُبفُأبيُبكرُ،الكردؼ ُأبكُعبد تحقيق:
ُ..ُ)د.ـ(.ُُاليمامةُلمطباعةُكالنشرُكالتكزيع2األخضرُاألخضرؼ.ُط

ُ.الكمياتُمعجـُفيُالمصطمحاتُكالفركؽُالمغكيةأيكبُبفُمكسىُالحسيني.ُ)د.ت(.ُُ،الكفكُؼ
ُمؤسسةُالرسالة.ُُ:تحقيق:ُعدنافُدركيش،ُكأخركف.ُ)د.ط(.ُبيركت

.2ُط.ُبدائعُالصنائعُفيُترتيبُالشرائعُـ(.1986)عبلءُالديفُأبكُبكرُبفُمسعكد.ُ،الكاساني
ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:بيركت

ُالمباركفكرؼ،ُدمحم ُ)د.ت(. ُالرحيـ. ُالرحمفُبفُعبد ُاألحكذؼُبشرحُجامعُالترمذؼُعبد ،ُتحفة
ُ. دارُالكتبُالعمميةُ:)د.ط(.ُبيركت

الناشئةُعفُالمسئكليتيفُالتقصيريةُُدعاكؼُالتعكيضُق(.1424ُعبدُالعزيزُبفُدمحم.)ُالمتييي،
 ُ.ُ)د.ت(.ُ)د.ف(.ُالمممكةُالعربيةُالسعكدية.كالعقدية

ُقمعجي ُركاس ُقنيبي.حاُ،دمحم ُصادؽ ُالفقياء ـ(.1988)مد ُلغة ُدار2ُطُ.معجـ ُ ُ)د.ـ(. .
ُالنفائسُلمطباعةُكالنشرُكالتكزيع.

ُُ.عالـُالكتب:ُ.ُُبيركت1طُ.معجـُالمغةُالعربيةُالمعاصرة  ـ(.2008)أحمدُمختار.ُ،مختار
تحقيق:ُعبدُالحميدُىندكاؼ.ُُ.المحكـُكالمحيطُاألعظـ ـ(.2000). المرسي،ُعمىُبفُاسماعيل

ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُ)د.ط(.ُبيركت1ط
المسندُالصحيحُالمختصرُبنقلُالعدؿُعفُالعدؿُإلىُُبفُالحجاجُأبكُالحسف.ُ)د.ت(.ُ،مسمـ

 دارُإحياءُالتراثُالباقي.ُُ:تحقيق:ُدمحمُفؤادُعبدُالباقي.ُ)د.ط(.ُبيركتُ.رسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص
.1ُ.ُ)د.ت(.ُطشرحُالتشريعُالجنائيُفيُاإلسبلـالكجيزُفيُُـ(.2004دمحمُأحمد.)ُالمشيداني،

 )د.ـ(.ُالكراؽُلمنشرُكالتكزيع.

ُ.التحريضُعمىُالجرائـُالتعزيريةُالمنظمةُق(.1427ماجدُبفُحسفُبفُسميماف.)ُالمشيقح،ُ

http://www.qaradaghi.com/
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ُُ)ُبحثُغيرُمنشكر(.ُلجنةُممخصاتُاألبحاثُالقضائيةُبالجمعيةُالعمميةُالسعكدية.ُُُُُ
ُُ.ُ)د.ت(.ُ)د.ط(.ُالرياض.)د.ف(.الجديدُفيُعمـُالنفسُالجنائيُد.ت(.دمحمُعبدُهللا.)ُالمطكع،
سماحةُالشيخُمحم دُ.ُتحقيق:ُشرحُالتمقيفُـ(.2008.)دمحمُبفُعميُبفُعمرُالت ِميميُالمازرؼ،

ُ.ُ)د.ـ(.ُدارُالغربُاإلسبلمي.1طُ.المختارُالّسبلمي
ُحبيبُالماكردؼ، ُدمحمُبف ُدمحمُبف ُبف ُُ.)د.ت(.عمي ُدارُالسمطانيةاألحكاـ ُالقاىرة: ُ)د.ط(. .

ُُالحديث.
ُُ،الماكردؼ ُبفُدمحمُبفُدمحم. 1999ُ)عمي ُالشافعيـ(. ُمذىبُاإلماـ ُفقو ُفي ُالكبير .ُالحاكؼ

ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُبيركت1معكض،ُكأخركف.ُطُتحقيق:ُالشيخُعمي
ُالقزكيني ُأبكُعبدُهللاُدمحمُبفُيزيد تحقيق:ُدمحمُفؤادُعبدُُ.سنفُابفُماجة )د.ت(.،ابفُماجة،

ُالباقي.ُ)د.ط(.ُُ)د.ـ(.ُُدارُإحياءُالكتبُالعربية.
ُبفُعمى.ُ،ابفُمنظكر ُُ.دارُصادرُ:.ُبيركت3ط.ُلسافُالعربُق(.1414ُ)ُدمحمُبفُمكـر

ُدارُابفُعفافُفيُالفقوُاإلسبلميُالضررُأحمد.)د.ت(.ُمكافي، ُالسعكدية: ُ)د.ط(. ُ)د.ت(. .
ُُلمنشرُكالتكزيع.

ُالمقدسي ُالكاحد، ُعبد ُهللاُدمحمُبف ُعبد ُأبك ُالديف ُ)ضياء ُـ2004ُ. َُعفُ(. ـُ ُكَاألْحَكا نَُف الس 
بلـَ ُكالس  بلَة ُالص  َُأْفَضل َُعَميِو ُالُمْصَطَفى ُتحقيق: ُُعَكاَشة. ُْبف ُهللاُُحَسيف َُعبد ُطَأبي .1ُ.

ُ المممكةُالعربيةُالسعكدية:ُدارُماجدُعسيرؼ.
ُ.ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.1ـ(.ُالتاجُكاإلكميل.ُط1994المكاؽ،ُدمحمُبفُيكسفُالغرناطي.ُ)

الشيخُ.ُتحقيق:ُاالختيارُلتعميلُالمختار(.ُـ1937ُ.ُ)عبدُهللاُبفُمحمكدُبفُمكدكد،ُالمكصمي
:ُمطبعةُبيركت،ُكغيرىا(ُ-القاىرةُ)كصكرتياُدارُالكتبُالعمميةُ.ُ)د.ط(.ُمحمكدُأبكُدقيقة

ُالحمبي.
ُعبدُهللاُمبركؾ. ُاإلسبلميُـ(.1995)ُالنجار، ُفيُالفقو ُمقارنة .1ُطُ.الضررُاألدبيُدراسة

ُ .دارُالمريخُلمنشر:ُالسعكدية
ُبفُدمحمُابفُنجيـ، ُ)د.ت(.زيفُالديفُبفُإبراىيـ ُالبحرُالرائقُشرحُكنزُالدقائقُ. ُدار2ُط. .

ُالكتابُاإلسبلمي.
ُبفُدمحم.ُ،ابفُنجيـ ُكالنظائرُ ـ(.1999)زيفُالديفُبفُإبراىيـ عمىُمذىبُأبيُحنيفةُاألشباه

ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُُبيركت1ط.ُالنعماف
 .ُعماف:ُدارُالثقافة.3.ُطقانكفُالعقكباتُالعاــ(.2010ُدمحمُصبحي.ُ)ُنجـ،

ُ،الفكاكوُالدكانيُعمىُرسالةُابفُأبيُزيدُالقيركاني  ـ(.1995)أحمدُبفُغانـُبفُسالـ.ُ،النفراكُؼ
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تحقيق:ُدمحمُعكضُُ.تيذيبُالمغةُـ(.2001)أبكُمنصكرُدمحمُبفُأحمدُبفُاألزىرؼ.ُ،األزىرُؼ
ُ.دارُإحياءُالتراثُالعربيُ:بيركتُ.1مرعب.ُط

ُالنككُؼ ُمحييُالديفُيحيىُبفُشرؼ، ُ)أبكُزكريا ُالمفتيف(.ُـ1991. .ُركضةُالطالبيفُكعمدة
ُ:ُالمكتبُاإلسبلمي.عمافُ-دمشقُ-بيركت.3ُ.ُطتحقيق:ُزىيرُالشاكيش

ُدارُالفكر.ُُ:)د.ط(.ُبيركتُفتحُالقديركماؿُالديفُدمحمُبفُعبدُالكاحد.ُ)د.ت(.ُُ،ابفُالُيماـ
)د.ت(.ُُ.الزكاجرُعفُاقتراؼُالكبائرُـ(.1987ُ.)أحمدُبفُدمحمُبفُعميُبفُحجرُمي،تاليي

ُ.ُ)د.ـ(.ُدارُالفكر.1ط
ُبفُدمحمُالييثمي.) ُأحمد ُطُالفتحُالمبيفُبشرحُاألربعيف.ـ(.2008ُالييثمي، ُجدة:1ُ)د.ت(. .

ُدارُالمنياج.
ُياسيفُدمحم.) 1991ُيحيى، ُ ُدارُالحقُفيُالتعكيضُعفُالضررُاألدبيـ(. ُ)د.ـ(. ُ)د.ط(. .

ُالنيضة.
دمحمُحامدُتحقيق:ُُ.األحكاـُالسمطانيةُـ(.2000.)دمحمُبفُالحسيفُبفُدمحمُبفُخمفُأبكُيعمى،
.ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.2ي.ُطالفق
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 الفيارس العامة:
:فيرس اآليات: أوال  

 رقم اآليـــــــــــــــــــــــــــــــةُم
ُاآلية

ُالصفحة

 رةــــــــــــــــورة البقـــــــــس
151ُ17ُُ[ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]ُ.1

168ُ16ُُ[وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې] .1

188ُ19ُ،59،73ُُ[ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]ُ.3

194ُ62ُُ[ڳ گ گ گ ک ک ک ک]ُ.4

275ُ18ُُ[ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]ُ.5

ُآل عمــــــــــرانورة ـــــــــس
104ُ47ُُ[ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]ُ.6

165ُ95ُُ[ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]ُ.7

ُـــنســـــــــــاءورة الـــــــــس
1ُ20ُُ[ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]ُ.8

3ُ18ُُ[ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]ُ.9

36ُ15ُُ[ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]ُ.10

131ُ1ُُ[  ھ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں]ُ.11
ُ

136ُ15ُُ[ک ک ک ک ڑ ڑ ژ]ُ.12

ُمـــائــــــدةورة الـــــــــس
1ُ71ُُ[ک ڑ ڑ ژ ژ]ُ.13
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2ُ47،34،30ُُ[ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]ُ.14

33ُ43ُُ[ڇ ڇ ڇ چ چ چ]ُ.15

38ُ19ُُ.[   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]ُ.16

45ُ46ُ [﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے]ُ.17

89ُ71ُُ[ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]ُ.18

90ُ17ُ [پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ُ.19

95ُ44ُُ[حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ]ُ.20

ُنعـــــــــــــــــــــامورة األ ـــــــــس
151ُ16ُ [ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ]ُ.21

164ُ45ُُ[ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]ُ.22

ُنفالورة األ ـــــــــس
65ُ7ُُ[ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]ُ.23

ُتــوبــــــــــةورة الـــــــــس
15ُ22ُ-13ُ[ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ]ُ.24

39ُ15ُُ[ڳ ڳ گ گ گ]ُ.25

67ُ30ُ [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]ُ.26

ُىـــــــــــــــــــــــــــــودورة ـــــــــس
19ُ22ُُ[ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ ]ُ.27

ُالنــحــــــــــــــلورة ـــــــــس
106ُ24ُُ[ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]ُ.28

89ُ1ُُ[ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]ُ.29
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ُســــــــــــــــــراءورة اإلـــــــــس
15ُ95ُُ[ەئ ەئ ائ ائ ى ى ]ُ.30

32ُ18ُ [ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]ُ.31

ُطــــــــــــــــــــــــــــــوورة ـــــــــس
81ُ17ُُ[ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ]ُ.32

ُنبيــاءورة األ ـــــــــس
83ُ78ُُ[ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]ُ.33

ُنورورة الـــــــــس
2ُ46ُ [ڦ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]ُ.34

4ُ42ُُ[گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]ُ.35

ُـــــــصـــــــــصقـــــــــورة الس
77ُ32ُُ[يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ]ُ.36

ُســـــــــورة األحـــــــــــــــزاب
5ُ18ُُ[ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]ُ.37

58ُ31ُُ[گ گ ک ک]ُ.38

ُلشورى ورة اـــــــــس
13ُ15ُ [گ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]ُ.39

40ُ57ُُ[  ۓ ے ے ھ ھ]ُ.40

ُالحجراتورة ـــــــــس
12ُ34ُُ[ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]ُ.41
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:واآلثارفيرس األحاديث : ثانًيا  
ُالصفحة واألثر ثــديــرف الحــــط

65ُُ"اذىبيُفقدُغفرُهللاُلؾ،ُكقاؿُلمرجلُقكالُحسنا"
97ُُ"أالُالُيجنيُجاٍفُإالُعمىُنفسو،ُالُيجنيُكالدُعمىُكلده"

ُعميكـ:ُعقكؽُاألميات،ُككأدُالبنات،ُكمنعُكىات"ُ" 29ُ إفُهللاُحـر
16ُُ"تداككاُعبادُهللا،ُفإفُهللاُعزُكجلُلـُينزؿُداء،ُإالُأنزؿُمعوُشفاء"ُ

17ُُ""تعممكاُكتابُهللاُكاقتنكه
ناٌءُبإناٍء" ـٍ،ُكا  57ُُ"طعاـٌُبطعا

32،66ُُ"ُفإفُدماءكـ،ُكأمكالكـ،ُكأعراضكـ،ُبينكـُحراـ،ُكحرمةُيكمكـُىذا"
45ُُ"فإنماُأىمؾُالناسُقبمكـ:ُأنيـُكانكاُإذاُسرُؽ"

63ُُ""ُكلُالمسمـُعمىُالمسمـُحراـُدموُكمالوُكعرضو
32،62ُُ""الُضررُكالُضرار

16ُُ"الُيحلُدـُامرغُمسمـ،ُيشيدُأفُالُإلوُإالُهللاُكأنيُرسكؿُهللا"
20ُُ"الُيزنيُالزانيُحيفُيزنيُكىكُمؤمف،ُكالُيسرؽُالسارؽُحيفُيسرؽُ"

43ُُهللا""الُيجمدُأحدُفكؽُعشرةُأسكاط،ُإالُفيُحدُمفُحدكدُ
16ُُ"لكُاشترؾُفيياُأىلُصنعاءُلقتمتيـ"

31،33ُُ"حتىُينزعُلـُيزؿُفيُسخطُهللاُُ،"ُمفُأعافُعمىُخصكمةُبظمـ
22ُُ"مفُيعشُمنكـُفسيرػُاختبلفاُكثيرا"

قوُيكـُالقيامة 74ُُ""َمفُأخذُشبًراُمفُاألرضُظمًما،ُفإنوُيطك 
31،33ُُفقدُبرغُمفُذمةُهللاُ"ُ،ًقاليدحضُبباطموُحُ"مفُأعافُظالًماُبباطلُ

21ُُ"كالُتباغضكاُكالُتدابركاُكالُيبعُبعضكـُعمىُبيعُبعض"
 

 

 


