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 ملخـص
التدابير الوقائية من الوقوع في جريمة الِعْرض القولية، دراسة تأصيلية  "  عام عن بحث  

 ". من منظور الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 وقد جاء البحث في مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة: -
 : أهمية البحث، وسبب اختياري له، وخطة البحث.  المقدمةذكرت في  -
، وقمت ماهية التدابير الوقائية والجرائم العرضييييييييييييييية القوليةففي   المبحث األول:وأما   -

فيه ببيان مفردات البحث، مييييح حيث اتقتقاا الـوييوي ومح حيث اتحطال الير ي،  
 وما يتبع ذلك مح مباحث.

القولية بيح الفقه   كيفية الييييي ادة في جرامة العر   في: المبحث الثانيوخصـــصـــ   -
تكون بأربعة ق ود، واقترطوا أربعة ق ود؛ ألنه  ، حيث تناولت فيه أن الي ادة والقانون 

،  فعل يمس الكرامة واليييييييرت، فاحتيب فيه باقييييييتراج األربعة، فوجب اتحتياج في   باته 
رار محضيييير،  م  حالة األمر القانون الييييي ادة في هلج الجرامة مح خال تح  كما تناول

 مع المقارنة والتحقيق والتدقيق.  لى النيابة العامة، وهلا كـه يستوجب العقاب 
: تنياوليت فييه قبول قيييييييييييييي يادة مرتكيب الجرامية القوليية بيح التيأيييد  المبـحث الـثاـلثوفي   -

ا   أن القول الراجح هو قول جم ور الفق يياء اليلي نع   ـى قبول والتنييدييد، موضييييييييييييييحيي 
 .تكب جرامة العر  القولية، مع  زالة اسم الفسق  نهق ادة مر 

: جعـتيه في الجرامية القوليية ا تيداء  ـى األ را ؛ لميا تنطوي  المبحـث الراب وفي   -
 ـيه مح آ ار  ظيمة، وأخطار جسيييمة ت دد أمح المجتمع واسييتقرارج، وتفره فيه الفرقة 

 .واتختات، وتستجـب العداوة والبوضاء، وتيعل نار الفتنة
ذكرت فيه اسييييييتحقاا الفسييييييق والـعح والعلاب العظيم لمرتكب  وفي المبحث الخامس  -

 جرامة العر  القولية
 قوبة مرتكب جرامة العر  القولية بيح الفقه   قمت بتوضيح المبحث السادسوفي    -

 اإلسامي والقانون 

 : جعـته في حفة توبة مرتكب جرامة العر  القولية. المبحث الساب وفي  -
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اقييتمـت  ـى أهم النتائا التي توحييـت  لي ا مح خال هلا   ثم ختم  بحثى بخاتمة  –
 البحث، وذكرت بعض التوحيات في هلا اليأن.

 .ف ارسا   امة تجمع كل محتوااته البحث وألحقت ب -
  -الفقيه اإلسييييييييييييييامي  -الِعر  القولييةجرامية    -التيدابير الوقيائييةالكلـمات المفـتاةـية:    -

                              اتحطال الير ي. -القانون الوضعي

 وهلل الحمد والمنة على ذلك.
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Research abstract 

Preventive Measures against Falling into the Crime of Public 

Perspective of Islamic up Study from the -Display, A Follow

Jurisprudence and Positive Law." 

The research came in an introduction, seven investigations, 

and concluded: 

The Introduction states: the importance of research, the  -

reason I choose it, and the search plan. 

what kind of preventive measures, The first researcher: In 

what kind of accidental offences, I described the vocabulary 

of the research, in terms of language derivation, in terms of 

legal terminology, and the subsequent investigations. 

o testify about The second researcher was devoted to: How t -

the crime of public display between jurisprudence and the 

law, in which it dealt with the fact that the testimony 

consisted of four witnesses and required four witnesses; 

ch impairs dignity and honour and in Because it is an act whi

e requirement of four is invoked, the law also deals which th

with the testimony of this crime by means of a record, and 

then the matter is referred to the Public Prosecutor's Office, 

ison, investigation and all of which is punishable by compar

scrutiny. 

d research: In it, she addressed the acceptance of In the thir

the perpetrator's national testimony between endorsement 

and denunciation, explaining that the preponderance was 

that of the audience, which provided for the acceptance of the 

of the offer, while removing the testimony of the perpetrator 

name of the slur. 

In the fourth diagram: She made him an assault on  -

symptoms; It has great consequences and serious threats to 

the security and stability of society, inculcates division and 

d hatred, and ignites discord.difference, evokes hostility an 

In the fifth paper, she mentioned the entitlement of the  -

great wickedness, curse and torment of the perpetrator of the 

national display. 
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- In the sixth paper, I explained the punishment of the 

perpetrator of the Islamic law and the law. 

- In the seventh search: I put him in the capacity of 

repentance of the perpetrator of the show - telling crime. 

I then concluded my letter with the most important findings 

and made some recommendations. 

- I attach to the letter a general harsa collecting all its 

contents. 

-Keywords: Preventive measures- Anecdotal presentation 

offense- Jurisprudence Islamic- Positive law- Legal 

   .convention 

And thank God and God for that. - 

Researcher/Amin Mohamed Bassiouni Mohamed El Jadili 
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 الرةمن الرةيم بسم هللا 
 المقدمــة 

هلل رب العالميح، اللي بنعمته تتم الصالحات، خـق اإلنسان، وسخر له كل  الحمد      
، والصيييييييياة والسييييييييا   ـى أقييييييييرت   الكائنات، وأسييييييييبع  ـيه نعمه الظاهرات والباطنات 

 المخـوقات، سيدنا محمد حـى هللا  ـيه و ـى آله وححبه وسـم.

 ،،، وبعد
اإلسييييا   ـى حفع األ را   ما يدنِاسيييي ا، وأمر بالكا  ح أ را  فقد حث 

األبرااء، وحرَّ  الوقوه في أ راضيييييييييي م بوير حق؛ وذلك حيييييييييييانة ل  را  مح الدنس، 
 وحماية ل ا مح التـوث.

ل مييا أمر بييه، واجتنيياب مييا ن ى   فقييد أمر هللا  ف وجييل بعبييادتييه وطييا تييه، وِفعييو
ا لمصييييييييييييالح  بادج، وو د  مح أطا ه بالسييييييييييييعادة في الدنيا، والجنة في   نه، وحد حدود 

 اآلخرة، وتو د مح  صاج باليقاء في الدنيا، والنار في اآلخرة.
فمح أحيييييييييييييير  ـى معصييييييييييييييية هللا وتجاوز حدودج بالتعدي  ـى أ را  النا  
وأموال م وأنفس م، ف لا ت بد مح كبح جماحه بإقامة حدود هللا التي ترد ه وترده غيرج،  

 األمة مح الير والفساد في األر .وتحفع 
ومميا ت قييييييييييييييك فييه أن الحيدود كـ يا رحمية مح هللا، ونعمية  ـى الجميع، ف ي 
لـمحيدود ط رة مح   م المعصيييييييييييييييية، وكفيارة  ح  قياب يا األخروي، وهي له ولويرج راد ة 
 ح الوقوه في المعاحيييييي، وهي ضيييييمان وأمان ل مة  ـى دمائ م وأموال م وأ راضييييي م  

صيـح الكون، واسيود األمح والعدل، وتحصيل الطمأنينة، فإن المجر   ذا ذاا  وبإقامت ا ي
ألم العقوبة وقييعر باإلهانة وما ترتب  ـى فعـه مح فضيييحة له، فسيييكون ذلك راد  ا له 
مح العودة  لى مقيارفية المعصيييييييييييييييية مرة أخرو، حميايية المجتمع وتحقيق األمح فييه، فيإن 

بية وههيانية، وأن ذليك هو مصييييييييييييييير كيل مح يفعيل النيا   ذا رأوا ميا وقع بيالمجر  مح  قو 
فعـه، فإنه سييرتده مح تسسيول له نفسيه الوقوه في المعصيية، ولو لم تسييره الحدود لفسيد 
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نظا  العالم وت تدو بعض النا   ـى بعض، وألكل القوي الضيييييعيا فـللك قيييييره  َّ 
  ف وجل العقوبات رحمة بالعباد ليحفع حقوق م، وليقيم العدل بين م.

وهن في  قامة العقوبة  ـى المعتدي حصول البركة ودفع األمرا  واألوباء  ح       
المجتمع، فما انتيرت المعاحي وفيت في أمة  ت وظ ر في ا الفساد كما قال تعالى: 

 . (1)ژی  ی جئ حئ مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جت  حتژ
ِ ، َخيوِر ِلـنيَّاِ  ِمحو َأنو   أن النبي    و ح أبي هرارة        َرو ا س ِفي األو دي يسقيَ قيال: " حيَ

وا َ َاِ يَح  َطرس َبِعيَح  -يسمو ا " -َأوو َأرو  .(2)َحَباح 
قال ابح كثير: " والسييييبب في هلا أن الحدود  ذا أقيمت انكاَّ النا  أو أكثرهم أو      

بب ا في حصول البركات كثير من م  ح تعاطي المحرمات، وهذا تركت المعاحي كان س
 .(3)مح السماء واألر "

فإن مح مقاحييييييييد اليييييييييره الكرام، حفع األ را ، وحييييييييون اليييييييييرت لصيييييييياحبه،       
واتحتفييييال بييييالكراميييية و فة النفس، حتى تنفجر النفو   ح اإلقييييدا   ـى هييييلا الجر  
 الفظيع، وليتأدب  امة المؤمنيح بطـب ظح الخير باآلخراح، و د  المسييار ة  لى سييوء

الظح بالنا ، والد وة  لى تط ير الـسيييييييان، وحيييييييون اآلداب والتحرز  ح الخو  في 
كبراات الت م با  ـم، وتقرار بينات الت مة بحسيييب فظا ت ا حتى ت يتخل النا  الكيد 
باتت ا  الكاذب ذراعة لـخدش والنكاية با حق، مع ا تياد النا  التسيييييييييييييياهل في القول 

 

 . ٤١( سورة الرو  اآلية: (1

، تحقيق:  (  فاج اإلما  أحمد في مسييييييييندج، مسييييييييند المكثراح مح الصييييييييحابة، مسييييييييند أبي هرارة  (2
 -هيييييييييييييييي    ١٤2١ ادل مرقيد، وآخرون، طبعة: مؤسيسية الرسيالة، الطبعة: األولى  -قيعيب األرناووج 

(، وحسييينه األلباني في التعـيقات الحسيييان  ـى حيييحيح ابح حبان، ج: دار با 35١/  ١٤ ، )  200١
 (.٤07/ 6الممـكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، ) -والتوزاع، جدة وزار لـنير 

( وما بعدها، تحقيق: محمد 287/ 6( تفسييير ابح كثير، ألبي الفداء  سييما يل بح  مر بح كثير)(3
بيروت، الطبعة:  –حسيييييييييح قييييييييمس الديح، ج: دار الكتب العـمية، منيييييييييورات محمد  ـي بيضييييييييون 

 األولى.
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سيت ينون به، واحسيبونه هينا  وهو ذنب  ند هللا  ظيم،  والسيماه، كل ذلك جعل النا  ي
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ژ كما قال تعالى:  

 .(1)ژھ  ھ  ے  
مما سيييييييييييبق يتضيييييييييييح أن اإلسيييييييييييا  ي دت  لى  قامة الحد  ـى مرتكب جرامة 

ألسييييينة السيييييوء، العر  القولية حييييييانة لـمجتمع والمحافظة  ـى أ را  النا ، وقطع 
 وسد باب  قا ة الفاحية بيح المؤمنيح.

التدابير الوقائية مح الوقوه  مح أجل ذلك اخترت أن يكون موضيييييييييييييوه بحثي: "
والقانون   في جرامة  الِعرو  القولية دراسيييييييييييية تأحيييييييييييييـية مح منظور الفقه اإلسييييييييييييامي
ن وفقني  الوضيييعي"  لتظ ر مدو  ظمة اإلسيييا  في تييييراعاته، وهني أحمد هللا تعالى أ

لكتابته، وأسيأله أن يكون قد حاز ولو  ـى جانب حيوير القبول وقد توخيت في كتابتي  
هلج بساطة األسـوب واإليجاز مع قيء مح التفصيل باحث ا  ح اآلراء الفق ية في كتب 
الييراعة اإلسيامية، محاوت  أن أحيل  لى الثمرة المرجوة منه حتى نتمكح مح اسيت صيال  

د   ـى مييييا حر  هللا مح قييييلت  وتييييدنيس   هييييلج اآلفيييية مح المج تمع، فبعض النفو  تسقييييو
 أل را  المسـميح لنوايا مختـفة.

ولميا كيانيت النواييا مح األمور الخفيية كسِـاا مرتكيب جرامية العر  القوليية أن ييأتي       
 بما يثبت قوله بأربعة ق داء، فإن لم يفعل أقيم  ـيه حد القلت  مانيح جـدة.

يحارب الـسيييان ولكنه ينظفه، واضيييمح له الجو الخالي مح الييييوائب،   فاإلسيييا  ت     
ونظرا لما لجرائم العر  القولية مح أهمية وما تثيرج مح ميييييييياكل حاولت أن أ الا هلا 

 الموضوه بييء مح التفصيل في سبعة مباحث:
 المبحث األول: ماهية التدابير الوقائية والجرائم العرضية القولية.

 كيفية الي ادة في جرامة العر  القولية بيح الفقه والقانون. المبحث الثاني: 
 المبحث الثالث: قبول ق ادة مرتكب الجرامة القولية بيح التأييد والتنديد.

 

 . ١5النور اآلية: ( سورة (1
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 المبحث الرابع: الجرامة القولية ا تداء  ـى األ را .
المبحث الخامس: اسييييييييييييتحقاا الفسييييييييييييق والـعح والعلاب العظيم لمرتكب جرامة العر  

 القولية
 قوبة مرتكب جرامة العر  القولية بيح الفقه اإلسيييييييامي والقانون    المبحث السييييييياد :

 الوضعي.

 المبحث السابع: حفة توبة مرتكب جرامة العر  القولية. 
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 المبحث األول 

ضِية القولية 
ْ
 ماهية التدابري الوقائية واجلرائم العِر

لما كانت العادة جاراة أن يسييييت ل الكتاب مؤلفات م بتسييييـيب الضييييوء  ـي مفردات      
موضوه الدراسة، وذلك بتحديد المصطـحات، وبيان المعني المراد من ا لوة واحطاحا 
رأيت أن أجعل ذلك مدخا بيح يدي موضييييييييوه البحث والدراسيييييييية التي نحح بصييييييييددها،  

 م فإنني سييييألقي الضييييوء في هلا المبحث بضييييبب   وجراا  ـي هلج العادة المتَّبعة، ومح
ييية القولييية في الـويية العربييية وفي  ضييييييييييييييِ المعني المراد مح التييدابير الوقييائييية والجرائم الِعرو

 اتحطال الفق ي، وهاك بيانه في النقاج التالية:
 أوال : ماهية التدابير الوقائية :     
 التدابير عند علماء اللغة العربية :  

: جمع تدبير، والتدبير مح دبَّر األمر وتدبرج، ومعناج النََّظرس في  اِقَبِة اأَلمور، ِبير  التَّدْ     
: التََّدبُّر: التَّفكُّر، أي تحصيل المعرفتيح لتحصيل  وقيل،  (1)َأي  لى ما َيؤسول  ِليه  ِاَقبسته

 .(2) معرفة  الثة، واقال َ َرت اأَلمَر َتَدبُّرا  َأي بَأَخَرة  
دُّ (3)َأن َيَتَدبََّر الرجلس َأمرج واسَدبِاَرج َأي ينظر في  واقبه  والتَّْدِبير        َبر: ضييييييييييييِ َتدو ، واسييييييييييييو

َر: َرَأو في  اِقَبِته ما َلمو  َبَرج َفَرَماج َأي َأَتاج مح َوراِئه، واسييييتَدَبر اأَلمو َبَل، يقال: اسييييَتدو اسييييَتقو

 

(، تحقيق: د/ حسيييييييييييييييح بح  بييد هللا 2026/  ٤( قييييييييييييييمس العـو  ودواء كا  العرب مح الكـو  )(1
 -العمري، ومط ر بح  ـي اإلرااني، د/ يوسييييييييا محمد  بد هللا، ج: دار الفكر المعاحيييييييير، بيروت 

 لبنان،  الطبعة: األولى.

ح محماد الحسيييييييييني، المـقاب بمرتضييييييييى ( تاج العرو  مح جواهر القامو ، ألبي الفيض محماد ب(2
 (، تحقيق: مجمو ة مح المحققيح، ج/ دار ال داية.١١/265الفَّبيدي )

(، تحقيق:  بد السييييييييا  32٤/  2( مقاييس الـوة، ألبي الحسييييييييح أحمد بح فار  القفواني الرازي)(3
  .١979 -ه ١399محمد هارون، ج: دار الفكر،  ا  النير: 
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ِرِج، واقال:  ن فسانا  لو اسيَتقو  دو ِرج ، َأي: َيَر في حيَ َ ِة َأمو ِدَي ِلِوجو َبرج َل س ِرج ما اسيَتدو َبَل مح َأمو
رج َقَد أَلمو َترو ِء َأِمرج ما  ـَِمه في آِخِرج تسو  .(1)لو َ ـَِم في َبدو

يعني القرآن، وسيمي القرآن قوت؛ ألن م  ، (2)ژڻ  ۀ  ۀ  ژ  وفي الكَتاب الَعِفاف:    
ک  ژ  :  وكذللذك لهلذ   ،  (3)وا التييدبر ليهخوطبوا بيه، فيأنكروج وأ رضييييييييييييييوا  نييه، وترك

  (4)ژگ  گ   
  

 

(، ج: 273/  ٤ضييييل محمد بح مكر  بح  ـى، جمال الديح بح منظور )( لسييييان العرب، ألبي الف(1
 .بيروت، الطبعة: الثالثة –دار حادر 

 . 68( سورة المؤمنون جفء مح اآلية: (2

( الجامع ألحكا  القرآن = تفسيييييييير القرطبي، ألبي  بد هللا محمد بح أحمد قيييييييمس الديح القرطبي (3
طفيش، ج: دار الكتيب المصييييييييييييييراية، القياهرة، الطبعية: (، تحقيق: أحميد البردوني وهبراهيم أ١39/١2)

 الثانية.

 .   2٤( سورة محمد جفء مح اآلية: (4
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 .(2)، فالتَّدبُّر هو التََّفكُّر والتََّف ُّم(1)فيَعتبِروا أَي أَفاَلَ يَتَفَكَُّرون
 جراء األمور  ـى  ـم العواقيب، وهي هلل تعيالى حقيقية،    والتدااير  اطدددد:  د             

 .(3)ولـعبد مجازا
 : وسيـة لـحصول  ـي نتيجة محددة، وقاية، أو مسا دة، أو معاقبة.فالتدابير    

دابير الججرـية     : مجمو ية اإلجراءات التي تتخيلهيا اليدولية لمنع الجرامية وحميايية  والـت
المجتمع مح المجرميح، وضيييييييييمان سيييييييييامة النا  وأمن م؛ ليعيييييييييييوا هادئيح مطم نيح،  

  .(4)يوي في راحة واطم نانواتمكنوا مح أداء واجب م الديني والدن
 الوقائية عند علماء اللغة العربية: 

 ـي الصيانة والحفع، وللا جاء في كتب   تطلق الوقائية عند علماء اللغة العربية      
ي ا َوِوقاية  وواِقية : أي حييييياَنه وسيييييترج  ح األذو وحماج منه ،  ( 5)الـوة العربية: وقاجس هللاس َوقو

نوَته   السييييوء، ووقاجواقال: وقاج هللا مح   السييييوء أي: ك ج منه، َوَقيوتس الييييييء َأِقيه:  ذا حييييس

 

( تفسييييييييييير الثعالبي = الجواهر الحسييييييييييان في تفسييييييييييير القرآن، ألبي زاد  بد الرحمح بح محمد بح (1
(، تحقيق: اليييييييد محمد  ـي معو ، واليييييييد  ادل أحمد  بد الموجود، 2٤0/  5مخـوت الثعالبي)

 بيروت، الطبعة: األولى. –دار  حياء التراث العربي  ج:

 ( 266/ ١١( تاج العرو ، فصل: الدال الم مـة مع الراء، مادة: )دبر()(2

 –(، ج/ دار الكتييب العـمييية بيروت  5٤( التعرافييات، لعـي بح محمييد بح  ـي الجرجيياني ) :  (3
 لبنان، الطبعة: األولى.

لتييييييييييييييراع اإلسيييييييييييييامي وأسيييييييييييييـوب تطبيق ا، لـدكتور: توفيق  ـي ( التدابير الفجراة والوقائية في ا(4
ه، نقا  ح التيدابير الواقيية  ١٤0١الرايا ، الطبعية: األولي،  يا    –(، ج: دار الـواء 2١وهبية) :

(، رسييييالة ماجسييييتير  2٤مح الجرائم القولية في اإلسييييا  لـدكتور:  براهيم سييييعد بح سيييييا السيييييا) :
  ، الراا .2005 -ه١٤26

والمحيب األ ظم، ألبي الحسييييح  ـي بح  سييييما يل بح سيييييدج، باب: القات والياء والواو    ( المحكم(5
 بيروت، الطبعة: األولى. –(، تحقيق:  بد الحميد هنداوي، ج: دار الكتب العـمية 599، 6/598)
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اأَلذو ه  ح  تيييييَ َترو العفاف:  (1)وسييييييييييييييَ التنفايييييل  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ژ ، وفي 

ِقيةس: الكاءة والِحفوعس ، (2)ژڍ  .(3)واقال: وقاج هللاس ِوقاية بالكسر َأي: َحِفَظه، والتَّوو
يء، واتَِّق هللَا: َتَوقَّهس، أي اجعل بيَنك وبينه كالِوقاية، قال النَّبي فالِوقاية     : : ما يقي اليَّ

َرة  «   .(4)»اتَّقسوا النَّاَر َوَلوو ِبِيقِا َتمو
 . (5) وكأناه أراد: اجعـوها وقاية  بينكم وبين ا

مصيييييييييالح أسييييييييياسيييييييييية، : الوقائية حماية مأمور ب ا لـدفاه  ح  والوقائية اصــــــطالةا     
والوقائي بخات الرد ي، وهو ما ينفه  لي الوقاية مح اإلجرا ، أو منعه، أو تقـيصييييييييييه  

 .(6)سـفا بمكافحة أسبابه
: مجمو ية اإلجراءات التي يتم اتخياذهيا لمنع الجرامية؛ حتى  معني الـتدابير الوـقائـية    

 .(7)يواةيعيش النا  في أمان؛ ليتمكنوا مح أداء واجبات م الدينية والدن

 

 (. ٤0١/  ١5لسان العرب، فصل الواو، مادة: )وقي(، ) ( (1

 . ١١( سورة اإلنسان اآلية: (2

    (.227، ٤0/226العرو ، مادة )وقي() ( تاج (3

(  فاج البخاري في حييييحيحه، كتاب: الفكاة، باب: اتقوا النار ولو بيييييق تمرة والقـيل مح الصييييدقة  (4
 (.١٤١7(، رقم: )١١0/2)

ألبي الحسييييح أحمد بح   (، مقاييس الـوة،٤0١/  ١5لسيييان العرب، فصيييل الواو، مادة: )وقي(، )( (5
 (.99/ 6قي )مادة: و  فاِر  بح زَكِرااا

(، نقا  ح ١809معجم المصييييييطـحات القانونية، لجيراركورنو، ترجمة منصييييييور القاضييييييي) :( (6
 (.25التدابير الواقية مح الجرائم القولية في اإلسا ، لـدكتور/  براهيم سعد بح سيا السيا) :

سيا التدابير الواقية مح الجرائم القولية في اإلسا ، لـدكتور/  براهيم سعد بح ( (7
 (. 25السيا) :
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فيالتيدابير ذات وظيفية محيددة وهي الوقيايية أو المنع الخيا ، وتتمثيل في القضيييييييييييييياء     
 ـي العوامل التي تسيبب الحالة الخطرة الفردية، وبالتالي ف ي تؤ ر في السيـوك الفردي 

 .(1) ـي نحو يجنب المجتمع ارتكاب اليخع لجرائم في المستقبل
 ثانيا: ماهية الجريمة: 

 الجريمة عند علماء اللغة العربية:      
القط : تسطـق كـميية الجراميية في الـويية العربييية واراد من ييا  ييدة معييان، مح أهم ييا:      

ما  أي: قطعه، وقييييييييجرة جرامة أي: مقطو ة ِرمسه َجرو الذنب، ، ومن ا: (2)ِيقال: َجَرَمه َيجو
الجسرو س مصييييييييييييييدر ، (3)أي اليلنيب   -بضييييييييييييييم الجيم -رو س جر  فان: أي أذنيب، والجس يسقيال: 

: أي جسرو س  وقد َجَرَ   الجار  اللي يجر  نفسيييييييييييه وقومه قيييييييييييراإ، يقال: فان له جرامة  ليَّ
ميا  وهجراميا ،  ذا أذنيب، والجيار : الجياني، والمجر : الميلنيب، وقيال: وت الوجياِر س  َرَ  جسرو وَأجو

ـَمِ   .(4)الجاِني  ـي م بمسسو
د،       َتَر ، والِجرو  بالكسييييييييييير الَجسيييييييييييَ َرَ  واجو فالجسرو  والجرامة اللنوب، تقول منه: َجَر  وأجو

ب، وباب ما ضييييييييرب، ومنه قوله  ، وَجَر  أيضييييييييا  َكسييييييييَ َمال  ل  َوَأحو : ِحمو َراِ ، ِمثولس عس َأجو َوالوَجمو
مـَنَّكم (5)ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ  تعالى:  .(6)أي ت َيحو

 

(،  ١2١،  ١20أحييول  ـم العقاب، أ. د/ يسسيير أنور  ـي، أ. د/ آمال  بد الرحيم  ثمان ) :( (1
  .١98١طبعة: دار الن ضة العربية،  ا  

 (. 90/  ١2)( لسان العرب، فصل: الجيم، مادة: َجَرَ  (2

 . (9١/  ١2( لسان العرب، فصل: الجيم، مادة: َجَرَ  )(3

 (.٤/5الـوة، مادة: جر ) ت ليب ( (4

 .2سورة المائدة جفء مح اآلية: ( (5

الجيييامع ألحكيييا  القرآن= تفسييييييييييييييير القرطبي، ألبي  بيييد هللا محميييد بح أحميييد قييييييييييييييمس اليييديح  (  (6
 (. 6/٤٤القرطبي)
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 . (1)واقال: ت يكِسبنَّكم، وَتَجرا   ـيه: أي ادَّ ى  ـيه َذنوبا  لم يفعـه 
روِ يَِّة، َزَجَر  َّس َتَعاَلى َ نوَ ا ِبَحدا  أما في االصـــطالل الفق ي     ظسوَراِت قييييَ : فالوَجَراِئمس َمحو

يِنيَّةس، َوَل َ  َياَسةس الدِا َتِضيِه السِا يييييَراء  َتقو ِتبو َمييييييِة َحالس اسو ، َوَلَ ا ِ نوَد التُّ و ييييييِفار   ا ِ نوَد  سبسييييوِتَ ا َأوو َتعو
  

 

(، تحقيق:  ١/١١9مختار الصيييييحال، لمحمد بح أبي بكر بح  بدالقادر الرازي، مادة: )ج ر  ()( (1
بيروت ، الطبعة طبعة جديدة، المصييييبال المنير في غراب اليييييرل   –مكتبة لبنان محمود خاطر، ج: 

 بيروت. –(، المكتبة العـمية ١/97الكبير لـرافعي، مادة: ) ج ر   ()
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ِتَ ا َحالس اسو  روِ يَّةس َوِححَّ َكا س اليَّ َحو  .(1)ِتيَفاء  تسوِجبسهس األو
فييالجراميية  ذن هي:  تيييان فعييل محر  معيياقييب  ـى فعـييه، أو ترك فعييل محر          

الترك معاقب  ـى تركه، أو هي فعل أو ترك نصيييييييييت الييييييييييراعة  ـى تحرامه والعقاب 
  ـيه.
جرامييية  ت  ذا تقررت   واتبيح مح تعراف الجرامييية: أن الفعيييل أو الترك ت يعتبر     

 .(2) ـيه  قوبة
يتضييييييييح مما سييييييييبق أن هناك تقارب بيح المعنى الـووي واتحييييييييطاحي لـجرامة،      

فكاهما يحمل معنى القطع واللنب الموحييييل لـمعصييييية، ذلك األمر اللي يوجب  قاب ا  
المقييييدر مح هللا تعييييالى، أو التعفار الموكول  لى ولي األم ا يتمثييييل في الحييييد  ر دنيوايييي 

 باإلضافة لـعقاب األخروي. 
واعبر الفق ياء  ح العقوبيات بياألجفاية، ومفردهيا جفاء، فيإن لم تكح  ـى الفعيل أو      

 ترك  قوبة فـيس بجرامة.
 وتتفق القوانيح الوضعية الحديثة مع اليراعة اإلسامية في تعراف  الجرامة.    

 

( األحكا  السييييييـطانية والوتيات الدينية، لعـي بح محمد حبيب البصييييييري الماوردي، الباب التاسييييييع (1
 -هييييييي  ١٤0٤دار الفكر ، مصر ، الطبعة : األولي ،  ا   /(، ج١89 ير: ِفي أحكا  الجرائم ) :

١983.  

التيدابير الوقيائيية مح الوقوه في جرامية الِعرو  الفعـيية، دراسييييييييييييييية تيأحيييييييييييييييـيية مح منظور الفقيه (  (2
اإلسيييييييييييامي والقانون الوضيييييييييييعي والطب المعاحييييييييييير، ألسيييييييييييتاذنا الدكتور/ أحمد محمد أحمد أبو طه 

دق ـية، جامعة   –تف نا األقيييييييرات  –ة الييييييييراعة والقانون  (، بحث منييييييييور في مجـة كـي١077) :
  . 20١2 -ه١٤33األزهر، الجفء الثاني، العدد الرابع  ير، 
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القيانون، وهميا امتنياه  ح  ميل   ف يلج القوانيح تعرت الجرامية بيأن يا:  ميا  ميل يحرميه    
يقضيييييييي به القانون، وت يعتبر الفعل أو ترك جرامة في نظر القوانيح الوضيييييييعية  ت  ذا 

 .(1)كان معاقبا   ـيه طبقا  لـتيراع الجنائي
ولمييا كييانييت جرائم العر   مييا قولييية وهي الممثـيية في القييلت، وهمييا فعـييية وهي       

 –الممثـة في الفنا وما قييياب ه، وكان البحث خاحيييا بالقولية فيكون الكا  قاحييير ا  ـيه  
 .       - ن قاء هللا تعالي

 فالعرض عند علماء اللغة العربية له معان كثيرة، من ا: 
ــر        د وَغيوِرج َطيِاَبة  كانتو أو َخِبيثة، يقال: فان طيِاب الِعْرض  بالكســ : َراِئَحةس الَجسيييييييَ

د، وفي حيييفة أهل الَجنَّة "  نمَّا هو َ َرِا  الِعرو  ومسنوِتح الِعرو ، والِعرو  أيضيييا  الَجسيييَ
َرموتس  نه   سييييييادهم، والِعرو  أيضييييييا  النَّفوس، يقال: أكو َراضييييييِ م " أي محو أجو َيسيييييييل ِمحو أَ و

ضييييييِ  َتَم واسَعاَب، ِ رو ُِ مح َأنو يسيييييييو ِ  أي َبر ي، وفان َنقيا الِعرو سييييييِ نوتس  نه َنفو ي، أي حييييييس
ِل َحَسبسه ِل َواللَّ ِا واْلِعْرض  ِباْلَكْسرِ ،  (2)وقيل: ِ رو س الرَّجس ِضعس الوَمدو ا  ـى َموو : يطـق أيض 

ِسِه، َأوو َسـَِفِه، أو مح نوَساِن َسَواِء َكاَن ِفي  َنفو  .(3)يـفمه أمرج  ِمحو اإلوِ
ف و الط ارة الجنسيييييية، أي التفا  الييييييخع سيييييـوكا  جنسييييييا  يبعد به   والعرض عرًفا:    

ه  ليه لو  اجتما ي.  ح أن  يوجَّ
 ب لج الط ارة .  كل فعل مخل -في هلا المدلول -ومح  م يعد مساسا  بالعر      

 

(، فقرة ١/75( التيييراع الجنائي اإلسييامي مقارنا  بالقانون الوضييعي، لـدكتور/  بد القادر  ودة )(1
 ، ج/ دار الكتب العـمية. ٤١

 ، وما بعدها(. 20١/ ١مادة : ه ر  ، ) ( مختار الصحال، باب : العيح ،(2

 (. ٤١٤( المعجم الوجيف ، مادة : َ َرَ ) :(3
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واقصد بجرائم العر  كما بين ا الدكتور توفيق  بد العفاف: بأن ا تـك الجرائم التي     
تخدش الحياء في اإلنسيييييييان وتمس بحياته العرضيييييييي، سيييييييواء وقعت  ـيه أو وقع نظرج  

 .(1) ـي ا بدون رضاج
 القولية عند علماء اللغة العربية:

القول أي يتـفع ب ا، كالقلت،   تـك الجرائم التي تقع  ح طراقالمقصود بالجريمة:      
 .(2)والسب، واليتم، والتنابف باأللقاب، والويبة، والنميمة، وق ادة الفور

والمعنى المراد هنيييا القيييلت، يقيييال: قيييلت بيييالحجيييارة قيييلفيييا: أي رمى ب يييا، وقيييلت       
والقلت بالفنا مأخوذ مح هلا المعنى، وقد جاء في   ،(3)المحصيينة قلفا: رماها بالفاحييية

لسان العرب: القلت: رمي المرأة بالفنا أو ما كان في معناج، وأحـه الرمي،  م استعمل 
 .(4)غـب  ـيهفي هلا المعنى حتى 

مما سيييييبق يتضيييييح مح المعنى الـووي: أن القلت اسيييييتعمل بمعنى الرمي بالحجارة       
ونحوها،  م اسييتعمل في الرمي بالمكارج لعاقة المييياب ة بيح الحجارة والمكارج في تأ ير  
الرمي بكيل من ميا؛ ألن في كيل من ميا أذو، فيالقيلت  ذايية بيالقول، فيالقيلت القولي هو  

قوة؛ ألن القاذت يرمي المقلوت بسييير ة ملهـة بـسيييانه مح غير تدبر وت رمي اليييييء ب
تأمل، كما يقلت الحجر في حالة غضيب ت يدري مح أحيابته في طراق ا، وقد يراد به  

 

 –توفيق  بد العفاف  ( جرائم العر  في القانون الجنائي الموربي والييييراعة اإلسيييامية، لـدكتور/(1
 قبكة المعـومات اإلنترنت.

 (.8) :دكتور/  براهيم سعد بح سيا السيا، لـالتدابير الواقية مح الجرائم القولية في اإلسا ( (2

( الصيحال تاج الـوة وحيحال العربية، ألبي نصير  سيما يل بح حماد الجوهري الفارابي، فصيل: (3
 –تحقيق: أحميييد  بيييد الوفور  طيييار، ج/ دار العـم لـماييح    (،١٤١٤/  ٤القيييات، ميييادة: )قيييلت( )
 بيروت، الطبعة: الرابعة.

/  9ر ، جميال اليديح بح منظور، فصييييييييييييييل القيات، ميادة: )قيدت()( لسييييييييييييييان العرب، لمحميد بح مك(4
277.) 
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كما جاء في لسييييييان العرب: رمي المرأة بالفنا وهي برا ة، فوـب اسييييييتعماله ب لا المعنى 
وأخي ا، وزوج ا، وبين ا، و ييييييييرت ا، وذوا ا، لما يـحق ا، واـحق أبي ا، وأم ا، وأخت ا، 

كل أول ك قد نال م ضيرر مح قليفته الطائيية، وهو ضياحك مسيرور غافل ت يدري مح  
 آت  هؤتء قي  ا.  

 : وفي اصطالل الفق اء
 (1): نسبة مح أحصح  لى الفنا حراحا أو دتلةعرفه الحنفية بأنه
 .(2)أو قطع نسب مسـم : نسبة آدمي غيرج لفناوعرفه المالكية بأنه

  

 

 ( العناية قرل ال داية، ألبي  بد هللا محمد بح محمود الرومي البابرتي، ج/ دار الفكر.(1

ال داية الكافية الييييافية لبيان حقائق اإلما  ابح  رفة الوافية= )قيييرل حدود ابح  رفة لـرحييياه(،   ((2
(، ج/ المكتبة العـمية، الطبعة: ٤97قاسيييييم الرحييييياه التونسيييييي المالكي) :  ألبي  بد هللا محمد بح  

 األولى.
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 .(١)الرمي بالفنا في معر  التعييروعند الشافعية: 
 .(2)الرمي بفنا أو لواج أو ق ادة به  ـيه ولم تكمل البينةوعند الحنابلة: 

ت يبعد  ح المعنى الـووي مما سييييييبق يتضييييييح: أن المعنى اتحييييييطاحي لـفق اء       
سيييواء أكان رمي ا بالفنا، أ  بويرج، فعـى أية حال وهو أن القلت اسيييتعمل بمعنى الرمي، 
 أن جرامة العر  القولية  ذاية بالقول.

  

 

(، ج: 370/ 3( أسنى المطالب في قرل رو  الطالب، ألبي يحيى زكراا بح محمد األنصاري)(1
 دار الكتاب اإلسامي. 

(، ج/ دار ١0٤/  6( كيييييييييييات القناه  ح متح اإلقناه، لمنصييييييييييور بح يونس بح  دراس الب وتى)(2
 الكتب العـمية.
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 المبحث الثاني 

كيفية الشهادة في جريمة العرض القولية بين الفقه  
 والقانون 

الييييييييييي ادة في جرامة العر  القولية تكون بأربعة قيييييييييي ود، وهنما اقييييييييييترطوا أربعة      
قيييي ود؛ ألنه فعل يمس الكرامة واليييييرت، فاحتيب فيه باقييييتراج األربعة فوجب اتحتياج  

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  ژ في   باته، وفي هلا الصييييييدد يقول هللا سييييييبحانه وتعالى: 

  .(1)ژڱ  ڱ  ں   ں  گ     گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
لكح هل يسيترج كون الي ود مجتمعيح أو متفرقيح خات في هلج المسألة، وسوت       

 أ ر  ذلك فيما يأتي، فأقول: وباهلل تعالى التوفيق:
:  ذا ق د الي ود متفرقيح فا تقبل ق ادت م واجب  ـي م حد القلت الحنفية قالوا     

لـكاسيييياني» أن يكون الييييي ود مجتمعيح في مجـس واحد حيث جاء في بدائع الصيييينائع  
؛  ( 2)  ند أداء اليي ادة، فإن جاءوا متفرقيح ييي دون واحدا بعد واحد، ت تقبل قي ادت م«

ألن الييييييياهد الواحد لما قيييييي د فقد قلفه ولم يأت بأربعة قيييييي ود فوجب  ـيه الحد؛ لقوله 
، وأقصى ما في (3)ژڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ   گ  ڳ  ژ تعالى:

البيياب أن م  بروا  ح ذلييك القييلت بـفع الييييييييييييييي ييادة وذلييك ت  برة بييه؛ ألنييه يؤدي  لى 

 

 . ٤( سورة النور اآلية: (1

( بدائع الصينائع في ترتيب الييرائع في ترتيب الييرائع، لعاء الديح أبي بكر بح مسيعود الكاسياني (2
 (، ج: دار الكتب العـمية، الطبعة: الثانية.7/٤8الحنفي )

 . ٤( سورة النور اآلية: (3
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 سييييقاج حد القلت رأسييييا ، ألن كل قاذت ت يعجفج لفع الييييي ادة، فيجعل ذلك وسييييـة  لى 
 .(1) سقاج الحد  ح نفسه وحصل مقصودج مح قلت األبرااء الوافـيح

ت فرا بيح أن يجيء اليييي ود متفرقيح أو مجتمعيح؛ ألن اإلتيان  الشــافعية قالوا:       
بأربعة قيييييي ود قدر ميييييييترك بيح اإلتيان ب م مجتمعيح أو متفرقيح، فاآلتي ب م متفرقيح  
يكون  اما  بالنع، فوجب أن يخرج  ح الع دة، كل حكم يثبت بييييييي ادة الييييييي ود  ذا 

يثبت بييييييييييييي ادة الييييييييييييي ود  ذا جاءوا مجتمعيح فيثبت  ذا مجتمعيح، وألن كل حكم   كانوا
جاءوا متفرقيح كسييييييييييييائر األحكا ، بل هلا أولى؛ ألن م  ذا جاءوا متفرقيح كان أبعد  ح  
الت مة، ومح أن يتـقا بعضيييييييييي م مح بعض، فـللك قـنا:  ذا وقعت رابة لـقاضييييييييييي في 

 .(2)كانت في ق ادت م ق ادة الي ود فرق م؛ ليظ ر  ـى  ورة  ن
 ذا قل الش ود عن أربعةإ

ــافعية في بعه أقوال م قالوا(3)الحنفية :  ذا كان اليييييييييييي ود أقل مح أربعة فا ، والشـــــ
يعتبرون قيلفية، وت يقم  ـي م حيد القيلت، آلن م جياووا قيييييييييييييياهيديح، ت قياذفيح، فا ذنيب 

 ل م، واسد باب الي ادة  ـى الفنا.

 

(، ج/ دار ١96/  5محميييد  و  الجفاري )( الفقيييه  ـى الميييلاهيييب األربعييية، لعبيييد الرحمح بح  (1
 لبنان، الطبعة: الثانية. –الكتب العـمية، بيروت 

( الت ليب في فقه اإلما  اليييييافعي، ألبي محمد محيي السيييينة، الحسيييييح بح مسييييعود بح محمد بح (2
(، تحقيق:  ادل أحمد  بد الموجود، و ـي محمد معو ، ج/ دار  338/  7الفراء البووي الييييافعي )

 الكتب العـمية، الطبعة: األولى.

فإن نقصييييييييييييييوا  ح أربعة ف م قلفة يحدون لـقلت  ذا   »  ( حيث جاء في اتختيار لتعـيل المختار:(3
اتختيار لتعـيل المختار  «.طـب المييييييييييييييي ود  ـيه؛ ألنه تعالى أوجب الحد  ند  د  قيييييييييييييي ادة األربع

 القاهرة. –( ج/ مطبعة الحـبي 80/٤)
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قالوا:  ذا كان الي داء أقل مح أربعة ا تبروا قلفة، واقا   ـي م    (2)والحنابـة  (١)المالكية
 ڑ  ڌ حد القلت، واجـد كل واحييد من م  مانيح جـدة، كما ورد فيييييي اآليييييية الكرامييييية:  

 .(3)ڌڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  
ــافعية في قول م الثاني قالوا ن أربعة مح الرجال : لو قييييييييي د في مجـس الحاكم دو الشــــ

بفنيا أحيد النيا  يقيا   ـي م الحيد في األظ ر مح الميلهيب، وذليك آلن سييييييييييييييييدنيا  مر بح  
أقا  الحد  ـى الثا ة اللي قيي دوا  ـى المويرة بح    -رضييي هللا تعالى  نه  -الخطاب 

قييعبة بالفنا رضييي هللا  نه، كما ذكرج البخاري رحمه هللا في حييحيحه، ولم يخالفه أحد 
ة رضيييوان هللا  ـي م، ول ا يتخل النا  حيييورة اليييي ادة ذراعة  لى الوقيعة مح الصيييحاب

 في ا را  النا ، وت يقا   ـي م الحد، ف و مح باب سد اللرائع.
 ذا قيييي دوا في مجـس القاضييييي، أما لو قيييي دوا في غير مجـسييييه ف م   ومحل االختالف:

صيييييييدون أداء اليييييييي ادة، بل قاذفون جفما  وهن كانوا بـفع اليييييييي ادة، ألنه تبيح أن م ت يق
 القلت والتي ير.

 

رقييييييييييييييد الحفييد: والييييييييييييييي ود  نيد اإلميا  مياليك  ذا كيانوا أقيل مح أربعية قيلفية. بيدايية ( قيال اإلميا  ابح  (1
  .200٤ -ه١٤25القاهرة، تاراد النير:  –(، ج/ دار الحديث 225/ ٤المجت د ون اية المقتصد )

وهذا قيي د  ـى  نسييان بالفنا دون األربعة، فعـي م الحد؛   »( جاء في الكافي في فقه اإلما  أحمد: (2
[، ٤]النور جفء مح اآلية:    ژڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ   گ  ڳ  ژالى:  لقوله تع

وألن أبا بكرة، ونافعا  وقييييييبل بح معبد، قيييييي دوا  ـى المويرة بح قييييييعبة، ولم يكمل زااد قيييييي ادته، فحد 
َي  َّس َ نوهس    - مر  ا  -«، وقال ابح قدامة في الكافيالثا ة بمحضيير مح الصييحابة -َرضييِ هن  و   -أيضيي 

وهن رجعوا   قيييييييييي د أربعة بالفنا،  م رجع أحدهم، فعـي م الحد؛ ألنه نقع  دد الييييييييييي ود، فـفم م الحد،
 = الكافي في فقه اإلما  أحمد، ألبي محمد  كـ م، فعـي م الحد؛ ألن م يقرون  ـى أنفسيييييييي م أن م قلفة.

، وما  ١02/  ٤ي )موفق الديح  بد هللا بح أحمد بح قدامة الحنبـي، اليييييييييييي ير بابح قدامة المقدسييييييييييي =
 بعدها(، ج/ دار الكتب العـمية، الطبعة: األولى.

 . ٤النور جفء مح اآلية: ( سورة (3
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أما في القانون فتضيييييييح اليييييييي ادة في هلج الجرامة مح خال تحرار محضييييييير،  م       
 حيالية األمر  لى النييابية العيامية،  ـى ا تبيار أن هيلا السييييييييييييييـوك ييييييييييييييييكيل ارتكيابيا لجرائم  

 متعددة تست دت اإلهانة والحد مح الكرامة، وهلا كـه يستوحب العقاب.
لكي يحرر محضيييييييييير ت بد مح وجود قييييييييييروج يجب توافرها لتقديم با  مح هلا و      

النوه، هي ضيرورة وجود " سيكراح قيوت"، أو" السيوقييال ميديا"، أو نسيخة مح حيفحة  
المت م مرتكب هييييلج الجرامة مييييييييح قبل المجني  ـيه، وبعد ذلك يتم تحرار محضر فييييييي 

 " مباحث اتنترنت".
ح قيييوت" أو نسيييخة مح حيييفحة المت م مرتكب هلج الجرامة مح  وبعد وجود "سيييكرا     

قبل المجني  ـيه التي تعد بمثابة الييييييي ادة  ـى المجني  ـيه فتعتبر بمثابة دليل  دانة 
فحين ل  يعاقب المت م بالورامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصيييل الحبس 

 دت مح الحكم القضيييييييييائي  ألا جنيه، وال  200سييييييييينوات بحد أقصيييييييييى، وغرامة   3 لى 
   بات اإلدانة ألخل تعواض قد يصل  لى مـيون حنيه.

ا أن " السيييييب والقلت" في       والمييييييره جعل الحبس وجوبيا في هلج الحالة، موضيييييح 
 قانون العقوبات ت ييمل الحبس  ت في حالة "الطعح في األ را ".

سيييات السيييياسيييية والقانونية  ذا  وذكر الدكتور أحمد م ران، مدير مركف القاهرة لـدرا     
كان ال دت مح التيي ير أو "اتبتفاز"  ـى " فيس بوك" الحصيول  ـى منفعة مادية أو 

 .(1) ينية أو جنسية، ف نا تصل العقوبة  لى خمس سنوات سجح
فالمتأمل في القانون في طرا اإل بات يجد أن المييييييره المصيييييري يتعامل مع أمر      

اسييييييييتخدا  التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السييييييييباب،  ـى أنه " جرائم متعددة"، هي جرامة 
سيييييييب، وأخرو وقوه جرامة  ر  قولية، وكللك جرامة  سييييييياءة اسيييييييتخدا  التكنولوجيا،  

 النير. وأيضا جرامة تعمد اإلساءة  ح طراق

 

 أسطى قانون السب والقلت والتي ير  ـى موقع:( (1
 com.ahmedmahran/Not secure 
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واتسييييييييييياق ا لما سيييييييييييبق فإن القانون بعد   بات القرائح يعاقب مرتكب جرامة العر       
 القولية كالفقه تمام ا بعد  قامة الي ادة، ولو لم توجد األدلة  ـى  دانته فا يعاقب. 
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 المبحث الثالث 

 قبول شهادة مرتكب الجريمة القولية بين التأييد والتنديد
؛  ( 1)اتفق الفق ياء  ـى أن مرتكيب الجرامية القوليية ت تقبيل ليه قيييييييييييييي يادة ميا لم يتيب      

  لكن م اختـفوا فيما  ذا تاب مرتكب الجرامة القولية هل تقبل ق ادته أو ت؟  ـى قوليح
 لى أنه  ذا   (4)، والحنابـة(3)، واليييييييييييافعية(2)ذهب جم ور فق اء المالكيةالقول األول:  

تاب ذهب  نه اسييييييم الفسييييييق، وتقبل قيييييي ادته لنية، وذلك ألن اتسييييييتثناء يعود  لى ما 
  تقد ، فالتوبة تؤدي  لى رفع الفسق وقبول الي ادة.

  

 

( مراتب اإلجماه، في العبادات والمعامات وات تقادات، ألبي محمد  ـي بح أحمد بح سييييييييييييييعيد (1
 بيروت. –(، ج/ دار الكتب العـمية ١3٤حف  الظاهري ) : بح 

: واتفقوا  ـى أنه يجب  ـى القاذت مع الحد سقوج ق ادته وجاء في بداية المجت د ون اية المقتصد
 (.226/ ٤ما لم يتب. بداية المجت د ون اية المقتصد، تبح رقد الحفيد )

م، وابقى  ـيه حكم الفسييييق، فإن تاب وظ رت :  ن الحد  نما يرفع اإل ةيث قال ابن رشـــد الجد( (2
توبته قبـت قييييي ادته. البيان والتحصييييييل والييييييرل والتوجيه والتعـيل لمسيييييائل المسيييييتخرجة، ألبي الوليد 

(، تحقيق: د محميييد حجي وآخرون، ج/ دار الورب ١٤9/  ١0محميييد بح أحميييد بح رقييييييييييييييييد الجيييد )
 لبنان، الطبعة: الثانية. –اإلسامي، بيروت  

: قـنا:  ذا تاب القاذت قبـت قييييييي ادته. األ ، ألبي  بد هللا محمد األم لإلمام الشـــــافعي جاء في( (3
بيروت، الم لب في فقه اإلما  الييافعي، لـيييرازي   –(، ج/ دار المعرفة  27/  7بح  دراس الييافعي )

 (، ج/ دار الكتب العـمية.٤٤8/3)

د، وزال الفسييييييق، با خات، وتقبل : فإن تاب، لم يسييييييقب  نه الحوجاء في المغني البن قدامة( (4
(، ج/ مكتبية  ١78/ ١0قيييييييييييييي يادتيه  نيدنيا. الموني، ألبي محميد  بيد هللا بح أحميد بح قيدامية الحنبـي )

 القاهرة. 
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اني:    لى أنيه  ذا   (1)ذهيب اإلميا  أبو حنيفية، وهو قول الحطياب مح الميالكييةالقول الـث
أبدا تاب   تاب مرتكب الجرامة القولية فإنه يرتفع  نه اسم الفسق، ولكح ت تقبل ق ادته

  .(2)أو لم يتب؛ ألن اتستثناء يعود  لى أقرب ملكور وهو رفع الفسق فقب
يعود  لى   (3)قال ابح رقيد الحفيد: والسيبب في اختاف م هل اتسيتثناءـسبب االختالف:  

ـية المتقيدمي ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڌ  ة، أو يعود  لى أقرب ميلكور، وذليك في قوليه تعيالى:الجم

، فمح قيال: يعود  لى أقرب ميلكور قيال: التوبية  (4)ڌڱ  ں   ں ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ
ترفع الفسيييييييييق، وت تقبل قييييييييي ادته، ومح رأو أن اتسيييييييييتثناء يتناول األمراح جميعا قال: 
التوبة ترفع الفسييق ورد الييي ادة، وكون ارتفاه الفسييق مع رد الييي ادة أمر غير مناسييب  

 .(5)ة في اليره أي: خارج  ح األحول؛ ألن الفسق متى ارتفع قبـت الي اد 
واتسياق ا لما سيبق يتضيح أن أحيل هلا اتختات بيح جم ور الفق اء مح المالكية،      

 واليييافعية، والحنابـة، وبيح الحنفية مح جانب هو اتختات في تفسييير قول هللا تعالى:

 .(6)ڌڱ  ں   ں ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڌ 

 

اللخيرة، ألبي العبا  ق اب   .ڌ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڌ  لقوله تعالى  ( حيث قال: ومنع ا الحطاب؛(1
  -الييد محمد بو خبفة، ج/ دار الورب اإلسامي   (، تحقيق:١١7/  ١2الديح أحمد ابح  دراس القرافي )

 بيروت، الطبعة: األولى.

( ال يدايية في قييييييييييييييرل بيدايية المبتيدي، ألبي الحسييييييييييييييح برهيان اليديح  ـي بح أبي بكر المرغينياني (2
 لبنان. –بيروت  -احياء التراث العربي  (، تحقيق: طال يوسا، ج/ دار١2١/3)

 . 5سورة النور اآلية:   ڌڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ڌ ( قوله تعالى: (3

 .  5، ٤( سورة النور جفء مح اآلية: (4

 (.٤/226( بداية المجت د ون اية المقتصد، ألبي الوليد محمد بح أحمد بح رقد الحفيد )(5

 .  5، ٤( سورة النور جفء مح اآلية: (6
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راجع  لى  ييد  قبول   ڌڻ  ڻ  ڻ  ڌ ف ييل اتسييييييييييييييتثنيياء في اآلييية في قولييه تعييالى:     
 الي ادة، والحكم بالفسق، أو راجع  لى الحكم بالفسق؟.

فمح قال  ن اتسييييييييييتثناء راجع  لى األمراح معا، قال بجواز قبول قيييييييييي ادة مرتكب      
جرامية العر  القوليية بعيد التوبية، ومح قيال  نيه راجع  لى الحكم بيالفسييييييييييييييق، قيال بعيد   

 قبول ا م ما كانت توبته، ولكل وج ة هو مولي ا.
 األدلة والمناقشة 

 أدلة القول األول: 
األول القائـون: بتوبة مرتكب جرامة العر  القولية مع  زالة اسيييييييييتدل أحيييييييييحاب القول 

  نه اسم الفسق، وقبول ق ادته بالقرآن الكرام، والسنة النبواة، والقيا ، والمعقول.
 من القرآن الكريم: -أوالً 

 استدلوا من القرآن الكريم بما يأتي:
ڳ   ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ ڌقال تعالى:   -1

 .(1)ڌڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڱڱ  ڱ
:  ن  َّ تعالى أخبر  ح الليح يرمون المحصييييينات بعد  قبول قييييي ادت م،  وجه الداللة 

، فدل ذلك  ـى  (3)مح ذلك مح تاب وأحيـح  -(2)كل ما سيبق مح األحكا   - م اسيتثنى
 العر  القولية  ن أداها بعد توبته.قبول ق ادة المحدود في ارتكاب جرامة 

 وبيان ذلك من ثالثة أوجه:     
 

 .  ٤،5( سورة النور اآليتان: (1

أي األحكا  الثا ة وهي:  قامة الحد، و د  قبول اليييييييي ادة، ووحيييييييف م بالفسيييييييق مصيييييييداقا لقوله ( (2
 .٤. سورة النور جفء مح اآلية: ڌ ڱ  ں   ں    ڱگ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڌ تعالى:

يان  ح تفسيييييييييير القرآن، ألبي  سيييييييييحاا أحمد بح محمد الثعـبي تفسيييييييييير الثعـبي= الكييييييييييا والب( (3
لبنييان،   –(، تحقيق: اإلمييا  أبي محمييد بح  يياقييييييييييييييور، ج/ دار  حييياء التراث العربي، بيروت  7/67)

 الطبعة: األولى.
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 ن اتسيييتثناء بالتوبة يرفع حكم ما تقد ، واتسيييتثناء  ذا  طا  ـى  الوجه األول:       
 جمـة  اد  لى جميع ا، ولم يختع ببعض ا.

اء  :  ن  قوبتي الجـد ورد الييييييي ادة حكمان، والفسييييييق  ـة، واتسييييييتثن الوجه الثاني     
 راجع  لى الحكم دون العـة.

:  ن الفسيق  خبار  ح ما ، ورد اليي ادة حكم مسيتقبل، واتسيتثناء  الوجه الثالث     
 يرجع  لى مستقبل األحكا  وت يرجع  لى ماضي األخبار.   

 اعتراض:
 نوقش هذا االستدالل من أربعة وجوه:      
راجع  لى   -(1)ڌڻ  ڻ  ڻ  ڌ :في قولييه تعيييالى  - ن اتسييييييييييييييتثنييياءالوجــه األول:       

 ، وبناء  ـيه فإن اتستدتل في غير محـه.(2)الجمـة األخيرة فقب
ـيه  ـى  الوجـه الـثاني:        ـيد منع مح حم  نيه لميا لم يعيد اتسييييييييييييييتثنياء بيالتوبية  لى الج

 العمو ، ودل  ـى اختصاحه بأقرب ملكور وهو الفسق.
 :(3)أ جيب عن هذا االستدالل من وج ين

َدل  لى الجـد الوجه األول:        لدليل خصيييييييه، وهو أنه في حق آدمي، فبقي   نه لم يسعو
 ما  داج  ـى حكم أحـه.

 ن الفسييييق  ـة في رد الييييي ادة، وارتفاه العـة موجب لرفع حكم ا، الوجه الثاني:       
 وليس الفسق  ـة في وجوب الحد، فـللك ارتفع رد الي ادة، ولم يرتفع وجوب الحد.

 

 .  ٤،5( سورة النور اآليتان: (1

 ( أي وحف م بالفسق.(2

الحاوي الكبير في فقه ملهب اإلما  اليييييييييييافعي، للما  أبي الحسييييييييييح  ـي بح محمد، الييييييييييي ير  ((3
(، تحقيق: اليييد  ـي محمد معو ، واليييد  ادل أحمد  بد الموجود، ج/ دار  ١7/26بالماوردي )

 لبنان، الطبعة: األولى.   –الكتب العـمية، بيروت
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 يائيد  لى ميا بعيدج مح الكا  ت    (1)ڌڻ  ڻ  ڻ  ڌ  ن قوليه تعيالى:الوـجه الـثاـلث:       
  لى ما قبـه 
قيييييال: تيييييابوا    (2)ڌڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڌ ألنيييييه  اليييييليح  أي  ت 

وأحييييييييييـحوا فإن هللا يوفر ل م وارحم م، فتعود التوبة  لى الوفران والرحمة، وت تعود  لى 
ا.الفسق ورد الي ادة، ل ا يصير ما بعدج مح الكا    منقطع 

 :(3)أ جيب عن هذا االستدالل من وج ين
حييفة للاته ت تتعـق باسييتثناء وت    (4)ڌہ  ہ  ھ   ھ     ڌ:  ن قوله: الوجه األول     
 قرج.
 : بيالقييا   ـى آيية الحرابية؛ ألنيه لميا كيان قوليه تعيالى في آيية الحرابيةالوـجه الـثاني     

اسيتثناء يعود  لى  (5)ڌہ   ھ  ھ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہڌ 
 ما قبـه، وهن كان ما قبـه منقطع ا ألنه حفة، كللك حفة هلا في اآلية.

 ن رد الي ادة حكم، والفسق تسمية، والخطاب  ذا اقتمل  ـى حكم   الوجه الراب :     
 وتسمية وتعقب ا استثناء يعود  لى التسمية دون الحكم.

 :(6)االستدالل من وج ينأ جيب على هذا 
 :  ن الفسق ورد الي ادة حكمان، فـم يسـم ل م ما اد وا.الوجه األول

 

 .  ٤،5( سورة النور اآليتان: (1

 .  ٤،5يتان: ( سورة النور اآل(2

 ( وما بعدها.  26/  ١7( الحاوي الكبير، للما  الماوردي )(3

 .  ٤،5( سورة النور اآليتان: (4

 . 3٤( سورة المائدة اآلية:(5

   (.27/  ١7الحاوي الكبير، للما  الماوردي )( (6
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:  نيه لو جياز الفرا بين ميا لكيان  ود اتسييييييييييييييتثنياء بيالتوبية  لى الحكم أولى الوـجه الـثاني
 مح  ودج  لى اتسم؛ ألن التوبة توير األحكا  وت توير األسماء. 

 .(1)ڌک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  ڑ  ڑ    ڌ  :قال تعالى -2  
  

 

 .   25سورة اليورو جفء مح اآلية:  ( (1
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 وجه الداللة: 
دليت اآليية الكرامية  ـى أن هللا سييييييييييييييبحيانيه وتعيالى يقبيل التوبية مح أهيل طيا تيه،        

فاآلية  امة التوبة فتييييييمل توبة مرتكب جرامة العر  القولية، ومح قبـت توبته و في  
 .(1) ح سي ته ف و مقبول الي ادة

 .(2)ڌھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ڌ  :قال تعالى -3
 الداللة:وجه 
في اآليية الكرامية دتلية  ـى أن هللا تعيالى قيد تجياوز بقبول التوبية  ـى مح ارتكيب      

 .(3)جرامة العر  القولية، ومح قبـت توبته حار مقبول الي ادة
 من السنة النبوية: -ثانًيا
 استدلوا من السنة بما يأتي:    

َي هللاس    -١ ولس هللاِ َ ِح ابوِح َ بَّا   َرضيييييِ َما َقاَل: َقاَل َرسيييييس َـّمَ   -َ نو س َـّى هللاس َ ـَيوِه َوسيييييَ :  - حيييييَ
 .(4)"التَّاِئبس ِمَح اللَّنوِب َكَمحو َت َذنوَب َلهس "

 وجه الداللة:

 

 (. 26/  ١6تفسير القرطبي )( (1

 . ١0٤التوبة جفء مح اآلية: ( سورة (2

 (، ج/ مطابع أخبار اليو . 5٤79/ 9تفسير الييد محمد متولي اليعراوي )( (3

كتاب: الييييييي ادات، باب: قيييييي ادة القاذت، رقم:   في السيييييينح الكبرو،  (  فاج اإلما  أبو بكر البي قي(4
لبنييات،   –(، تحقيق: محمييد  بييد القييادر  طييا، ج/ دار الكتييب العـمييية، بيروت  ١0/260()20563)

وقال ابح المـقح سييييراج الديح أبو حفع: وأسييييانيدج ضييييعيفة. البدر المنير في تخراا الطبعة: الثالثة،  
(، تحقيق: 66١/  9بي حفع بح المـقح سيييراج الديح )األحاديث واأل ار الواقعة في الييييرل الكبير، أل

 -مصييييييييييطفى أبو الويب و بد هللا ابح سييييييييييـيمان وااسيييييييييير بح كمال، ج/ دار ال جرة لـنييييييييييير والتوزاع  
 السعودية، الطبعة: األولى.-الراا 
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في الحييديييث دتليية  ـى أن مرتكييب جراميية العر  القولييية  ذا وجييدت منييه التوبية       
 ڑ  ڌ  ا وترتب الموفيييييرة  ـي يييييييا لقوليييييييه تعاليييييى:  بيروط ا المعتبرة، فييييا قك فييييي قبول

  



 

 

 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 

130 

 .(2)وت يجوز الخـا في  خبارج و دج وو يدج، (1)ڌڑ    ک  ک        ک  ک
وهييل  ن دل فييإنمييا يييدل  ـى أن التوبيية تمحو الييلنييب، والتييائييب مح الييلنييب كمح ت      

 ذنب له، فوجب أن يكون مرتكب جرامة العر  القولية بعد التوبة مقبول الي ادة.
 اعتراض: 

َراِنيُّ وهو مج ول ت يصح اتستدتل بالحديث؛ ألن الحديث تفرد به  .(3)النَّ و
 االعتراض:الجواب على  

سـمنا بأن هيييييييييييييييييييييلا الحديث فيييييييييييييييييييييييييه ضعا؛ لكح اتستدتل به ت يضييييييييييييييييييييير؛ ألن       
 الحديث الضعيا 

 .(4)يعمل به في فضائل األ مال
مما سيبق يتضيح أن مح ت ذنب له فيي ادته مقبولة، فالتائب يجب أن يكون أيضا        

 مقبول الي ادة.
        األثر، ومنه: -ثالًثا

 

 . 25سورة اليورو جفء مح اآلية:  ( (1

ابح ماجه، ألبي الحسيييح ( حاقيييية السيييندي  ـى سييينح ابح ماجه = كفاية الحاجة في قيييرل سييينح (2
مرقاة المفاتيح قييييييييرل بيروت،  –(، ج/ دار الجيل 562/  2محمد بح  بدال ادي نور الديح السييييييييندي)

(، ج/ دار الفكر، ٤/١637ميييكاة المصييابيح، ألبي الحسييح  ـي بح سييـطان محمد نور الديح الما )
 لبنان، الطبعة: األولى. –بيروت  

المسييمى بيييييييييييييييي )الكاقييا  ح حقائق السيينح(، لـييييد قييرت ( قييرل الطيبي  ـى ميييكاة المصييابيح  (3
(، تحقيق: د/  بيد الحمييد هنيداوي، ج/ مكتبية نفار ١859/  6اليديح الحسيييييييييييييييح بح  بيد هللا الطيبي )

 الراا (، الطبعة: األولى. -مصطفى الباز )مكة المكرمة 

 (. ١637/  ٤مرقاة المفاتيح قرل ميكاة المصابيح )( (4
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َقاَل ِلَـِّليَح َقِ دسوا َ ـَى الومسِويَرِة   -َرِضَي هللاس َ نوهس  -َ حو َسِعيِد بوِح الومسَسيِاِب َأنَّ  سَمرَ   -١
"  -َرِضَي هللاس َ نوهس  - َبلو َقَ اَدتسكسمو  . (1) " تسوبسوا تسقو

 

(،  257/  ١0في السييييينح الكبرو، كتاب: اليييييي ادات، باب: قييييي ادة القاذت ) فاج اإلما  البي قي ( (1
 لبنات، الطبعة: الثالثة. –تحقيق: محمد  بد القادر  طا، ج/ دار الكتب العـمية، بيروت 
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 وجه الداللة:
العر  القوليية؛ وليلا  دل الحيدييث دتلية واضييييييييييييييحية  ـى قبول توبية مرتكيب جرامية      

في اآلية: " فمح تاب وأحـح في ادته في كتاب  َّ   -رضي  َّ  نه  -قال ابح  با   
 .(1)تقبل"
وفي هلا الصيييييييييدد يقول اإلما  ابح القيم: " قد قبل قييييييييي ادته بعد التوبة  مر وابح       

  -رضييييييييييييييي  َّ  ن م   -، وت يعـم ل ميا في الصييييييييييييييحيابية  -رضييييييييييييييي  َّ  ن م  - بيا  
 .(2)مخالا"

فإذا كان هللا سبحانه وتعالى يقبل توبة مح ارتكب جرامة الفنا، فقبول ا في حق مح       
 ارتكب جرامة العر  القولية مح باب أولى.

أنه كان يقول أِلَِبي َبَكَرَة حيح ق د   -َرِضَي  َّس َ نوهس   -روي  ح  سَمَر بوَح الوَخطَّابِ   - 2
َبلو َقَ اَدتسَك، َأوو ِ نو َتتسبو َقِبـوتس َقَ اَدَتَك« ـى المويرة بح قعبة: »تسبو   .(3)  تسقو

 وجه الداللة:
دل هلا األ ر  ـى قبول ق ادة مرتكب جرامة العر  القولية  ذا تاب، حيث فعل      

بح الخطاب    -وكان ذلك بمحضر مح الصحابة  -رضي هللا  نه   -ذلك سيدنا  مر 

 

 (. 257/  ١0السنح الكبرو لـبي قي )( (1

(، تحقيق:  97  /١  ا  الموقعيح  ح رب العالميح، للما  محمد بح أبي بكر بح قيم الجوزاة )(  (2
 بيروت، الطبعة: األولى. –محمد  بد السا   براهيم، ج/ دار الكتب العـمية 

(، ج/ ١5١ فاج اإلما  الييييافعي في مسيييندج، باب: ومح كتاب اليميح مع اليييياهد الواحد ) :  ( (3
 لبنان.  –دار الكتب العـمية، بيروت 
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ولم ينكر  ـيه أحد ذلك، فصار ذلك  جما  ا  ـى قبول   - رضوان هللا  ـي م أجمعيح 
 .(1)ق ادة مرتكب جرامة العر  القولية  ذا تاب 

ــتدالل:        رضييييييييي هللا  -بأن ما روي  ح سيييييييييدنا  مر بح الخطاب ن وقش هذا االســـ
في توبتيييه نظر؛ ألنيييه روايييية  مر بح قيس، ولو تركنيييا النظر في ذليييك كيييان   - نيييه

ا بما قاله ألب موسييييى األقييييعري  ـِمسوَن    -رضييييي هللا  نه  -معارضيييي  في كتابه له " َوالومسسييييو
ور   َأوو َظِنين ا ِفي   سدسوِل َبعوضيس سمو َ ـَى َبعوض   َ اَدِة زس ب ا ِفي قيَ ا ِفي َحدا   َأوو مسَجرَّ ـسود  ِ تَّ َمجو

 .(2)َوَتء  َأوو َقَراَبة  "
هذا:        األقعري أ جيب عن  أبي موسى  لسيدنا  سيدنا  مر  قول  رضي هللا   -بأن 
والمسـمون  دول بعض م  ـى بعض، مردود ت يصح اتحتجاج به؛ ألن في   - ن ما 

: قـت: معمر أظنه  سندج معمر، قال  نه اإلما  أبو  بد هللا محماد بح  سثمان اللاَهبيا
 . (3) ابح راقد وهسنادج منقطع 

 من القياس:  -رابًعا

 

لكبير  ـى متح المقنع، للما  أبي الفرج (، اليييييييرل ا27/  ١7الحاوي الكبير، للما  الماوردي )( (1
(، ج/ دار الكتاب العربي لـنييييييير 62/  ١2قييييييمس الديح  بد الرحمح بح محمد بح قدامة المقدسييييييي )

                             والتوزاع.

(  فاج اإلما  البي قي في السيييييييييييينح الكبرو، كتاب الييييييييييييي ادات، باب: مح قال: ت تقبل قيييييييييييي ادته (2
: وهسييييينادج منقطع. السييييينح  20572(، برقم: )١0/262) (، وقال أبو  بد هللا محماد بح  سثمان اللاَهبيا

لبنييات،    -الكبرو للمييا  البي قي، تحقيق: محمييد  بييد القييادر  طييا، ج/ دار الكتييب العـمييية، بيروت
ح  سثمان ( ألبي  بد هللا محماد ب٤١5٤/  8الطبعة: الثالثة، الم لب في اختصيييييييييييار السييييييييييينح الكبير )

   اللاَهبيا تحقيق: دار الميكاة لـبحث العـمِي، ج/: دار الوطح لـنير، الطبعة: األولى.

 (. ٤١5٤/ 8( الم لب في اختصار السنح الكبير )(3
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قالوا: قياسيا   ـى المحدود في الفنا، أو السيرقة أو قيرب الخمر  ذا تاب فإن  حيث      
نتم فق اء الحنفية قـتم:  ن المحدود قييي ادته تقبل، بجامع أن كا  من ما حد، ت سييييما وأ

 .(1)في الفنا، أو السرقة أو قرب الخمر  ذا تاب فإن ق ادته تقبل
 ن المحدود في الفنا، أو السيييرقة أو قيييرب الخمر  ذا تاب فإن قييي ادته    اعتراض:     

تقبل بعد التوبة؛ ألن رد الييييييييي ادة لـفسييييييييق وقد ارتفع بالتوبة، وفي المحدود في مرتكب 
 .(2)العر  القولية الرد مح تما  التوبة فظ ر الفرا بين ما جرامة
 من المعقول، واالستدالل به من أربعة أوجه: -خامًسا
 ن الكيافر يرتكيب جرامية العر  القوليية فيتوب  ح الكفر، وايدخيل  الوجـه األول:       

القولية وجب أن اإليمان، فتقبل قييييي ادته، فالمسيييييـم  ذا تاب  ح ارتكاب جرامة العر   
تقبل قييييي ادته، ألن ارتكاب جرامة العر  القولية مع اإلسيييييا  أهون حات  مح ارتكاب ا  

 .(3)مع الكفر
 :اعتراض
ڱ  ں   ڌ   لى قوله تعالى: (4): اتسييتثناء ينصييرت  لى األقرب وهو الفسييققلنا     

 .(5)ڌں  

 

(، ج/ دار الكتيب ١37/  9( البنيايية قييييييييييييييرل ال يدايية، للميا  أبي محميد محمود بيدر اليديح العيني )(1
 ألولى.بيروت، لبنان، الطبعة: ا -العـمية

 (.١37/  9( البناية قرل ال داية )(2

(  2١٤/  5( الفقيييه  ـى الميييلاهيييب األربعييية، لـييييييييييييييييد  بيييد الرحمح بح محميييد  و  الجفاري )(3
 بتصرت.  

( اتختيار لتعـيل المختار، ألبي الفضييييييييييييل مجد الديح  بد هللا بح محمود بح مودود الموحييييييييييييـي (4
 (.١2١/ 3(، ال داية في قرل بداية المبتدي )١٤7/2)

 . ٤( سورة النور جفء مح اآلية: (5
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جرامية العر  القوليية بيالفنيا لتردد  ن فعيل الفنيا أغـع مح ارتكياب  الوجـه الـثاني:       
ـيت قيييييييييييييي يادتيه بيالتوبية مح أغـع  جرامية العر  القوليية بيح الصييييييييييييييدا والكيلب، فـميا قب

  .(1)اإل ميح قبل الحد وبعدج، كان قبوله بالتوبة مح أخف ما قبل الحد وبعدج أولى
العيدالية   ن التيائيب مح ارتكياب جرامية العر  القوليية لميا  ياد  لى  الوجـه الـثاـلث:       

رضييييي هللا  –في قبول روايته وجب أن يعود  لي ا في قبول قيييي ادته، وقد كان أبو بكرة  
 .(2)يستروو فيروي، واستي د فا يي د  - نه
 ن التيائيب  ح الكفر، والقتيل، والفنيا مقبول الييييييييييييييي يادة، فكيلا التيائيب  الوـجه الراب :       

           .(3)ست أكبر مح نفس الفنا ح ارتكاب جرامة العر  القولية؛ ألن هلج الكبيرة لي
  

 

 (.  27/  ١7( الحاوي الكبير )(1

   ( وما بعدها.27/  ١7( الحاوي الكبير )(2

( تفسيييييييييير الرازي = مفاتيح الويب أو التفسيييييييييير الكبير، للما  أبي  بد هللا محمد بح  مر الرازي (3
 بيروت، الطبعة: الثالثة.  –(، ج/ دار  حياء التراث العربي 327/ 23المـقب بفخر الديح الرازي )
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 أدلة القول الثاني:
احتا الحنفيية بقول م:  ن مرتكيب الجرامية القوليية  ذا تياب فيإنيه يرتفع  نيه اسييييييييييييييم      

الفسييق، ولكح ت تقبل قيي ادته حتى وهن تاب وكانت قيي ادته بعد توبته بأدلة مح القرآن  
 الكرام، والسنة، واأل ر، والمعقول:

 القرآن الكريم: من -أوالً 
 استدلوا من القرآن الكريم بما يأتي:

 .(1) ڌڱ  ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڌ قال تعالى:  -1
:  ن هللا تعيالى قيد حكم بعيد  قبول قيييييييييييييي يادتيه  ـى التيأبييد، فـفع األبيد  وـجه اـلدالـلة     

التي يدل  ـى الدوا  واتسييييييييييتمرار حتى ولو تاب، وقبول قيييييييييي ادته يناقض هلج األبدية  
حكم ب ا القرآن نع  ـى األبد وهو ما ت ن اية له، والتنصييع  ـيه ينافي القبول في 

،  ( 2)وقت ما، وألن رد الي ادة مح تما  الحد لكونه زاجر ا لمرتكب جرامة العر  القولية
اسيييتثنى الحكم األخير مح األحكا  الثا ة التي نصيييت  ـي ا  ت سييييما وأن هللا تعالى قد  

مة الفسيييييييييق فقب دون بقية األحكا  فدل ذلك  ـى أن التوبة مح الفسيييييييييق اآلية وهو سييييييييي
 .(3)فقب

 اعتراض:  
 :من وج ين ي عترض على هذا االستدالل     
 د  التسييييييـيم بأن اتسييييييتثناء في اآلية يرجع  لى المسييييييتثنى األخير    الوجه األول:     

فقب وهو الوحييييييييييييا بالفسييييييييييييق بل يرجع  لى جميع األحكا  مح الجـد، ورد الييييييييييييي ادة، 
 والوحا بالفسق.

 

 . ٤( سورة النور جفء مح اآلية: (1

 (.١36/ 9مد بدر الديح العيني )( البناية قرل ال داية، ألبي محمد محمود بح أح(2

 .  (532/ 8المحـى باآل ار، ألبي محمد  ـي بح سعيد بح حف  األندلسي القرطبي الظاهري ) ((3



 

 

 التدابير الوقائية من الوقوع يف جريمة  الِعْرض القولية  - 3

 

137 

 ن رد قيييييييييييييي يادتيه  ـى التيأبييد هو فيميا لم يتيب، وأميا لو تياب فتقبيل  الوـجه الـثاني:       
 بوا.ق ادته؛ ألن اآلية استثنت الليح تا

أي ما دا  مصير ا  ـى ارتكابه   ڌ  ڱڱ ڌ ت سييما وأن المراد باألبد في قوله تعالى:       
هلج الجرامة؛ ألن أبد كل  نسييييييان مدته  ـى ما يـيق بحاله، كما يقال: ت تقبل قيييييي ادة 

ا، يراد به ما دا  كافر ا  .(1)الكافر أبد 
 من الحديث الشريف:  -ثانًيا

اسيتدل اإلما  أبو حنيفة مح الحديث  ـى أن مرتكب الجرامة القولية  ذا تاب فإنه       
 رتفع  نه اسم الفسق، ولكح ت تقبل ق ادته بما يأتي:ي

١-   ِ ولس  َّ ِج، َقاَل: َقاَل َرسس ، َ حو َأِبيِه، َ حو َجدِا َعيوب  ِرو بوِح قس ـِمسوَن ما َ حو َ مو : »الومسسو
َاة   ا ِفي ِفرو دسود  ، ِ تَّ َمحو  .(3)«(2) سدسوِل َبعوضس سمو َ ـَى َبعوض 

2-    ِ ولس  َّ ِج، َقاَل: َقاَل َرسييييييييييس ، َ حو َأِبيِه، َ حو َجدِا َعيوب  ِرو بوِح قييييييييييس : »َت َتجسوزس  َ حو َ مو
َاِ « سو دسود  ِفي اإلوِ ، َوَت َخاِئَنة ، َوَت َمحو  .(4)َقَ اَدةس َخاِئح 

 

(، تحقيق: ياسيييير بح 503/ 3تفسييييير القرآن، للما  أبي المظفر منصييييور بح محمد السييييمعاني)( (1
 السعودية، الطبعة: األولى. – براهيم وغنيم بح  با  بح غنيم، ج/ دار الوطح، الراا  

َبةس، يقال: َفَرو َكِلب ا أي َخـََقهس.:  ِفْرَية( (2 باب: الواو   لسييييييييييان العرب، تبح منظور،  -ابح منظور  الوِكلو
(، مختار الصيييييييييييحال، ألبي  بد هللا محمد بح أبي بكر ١5٤/  ١5فصيييييييييييل: الفاء ) والياء مح المعتل،

 (.239الرازي، باب: الفاء، مادة: )ت ر ا( ) : 
معجم لوة الفق اء، لمحمد روا  قـعه جي، وحامد حييييييييييييادا   وتسييييييييييييتعمل هنا بمعنى: القلت الكاذب.

 (، ج/ دار النفائس لـطبا ة والنير والتوزاع، الطبعة: الثانية.3٤5قنيبي حرت الفاء ) : 

الكتاب المصييينا في األحاديث واآل ار، كتاب: البيوه واألقضيييية،    -(  فاج أبو بكر بح أبي قييييبة(3
(، تحقيق: كمال يوسا الحوت، 325/  ٤()20657باب: مح قال: ت تجوز ق ادته  ذا تاب، برقم: )

 الراا ، الطبعة: األولى. –ج: مكتبة الرقد 

(، تحقيق:  2366باب: مح ت تجوز قي ادته، برقم: ) كتاب: األحكا ،  فاج ابح ماجه في سيننه،( (4
 فيصل  يسى البابي الحـبي. -ربية محمد فؤاد  بد الباقي، ج/ دار  حياء الكتب الع
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 وجه الداللة:
جرامة العر  القولية؛ في الحديثيح اليييييييرافيح دتلة  ـى  د  قبول توبة مرتكب      

ولللك ردت قييي ادته؛ لما في ارتكابه المحرمات مح اتسيييتخفات بمحرمات هللا، فجوزي 
وهلا  ن دل فإنما يدلُّ  ـى أن مرتكب جرامة العر  القولية ت تقبل  ،  (1)برد قيييييي ادته

دا في الجرامة.  ق ادته  ذا حس
 اعتراض:

 تعقب الجم ور هذا االستدالل من وج ين:       
؛ ألن في سيييندج آد  بح فائد وهو مج ول ت مح ج ة السيييند ف و ضيييعياالوجه األول: 

 .(3)، وقال : هلا  سناد ضعيا لتدليس حجاج بح أرطأة(2)يحتا به
"التيَّائيِبس ِمَح   ـى فر  حييييييييييييييحتيه ف و محمول  ـى غير التيائيب، فيإن  الوجـه الـثاني:  

 . (4)اللَّنوِب َكَمحو َت َذنوَب َلهس "
 من اآلثار: -ثالًثا

اسيييييييييتدل اإلما  أبو حنيفة مح اآل ار  ـى أن مرتكب الجرامة القولية  ذا تاب فإنه       
 يرتفع  نه اسم الفسق، ولكح ت تقبل ق ادته بما يأتي:

 

قييرل سيينح ابح ماجه المسييمى »مرقييد ذوي الحجا والحاجة  لى سيينح ابح ماجه والقول المكتفى ( (1
(، ج/ دار المن اج، 508/  ١3 ـى سيييييييينح المصييييييييطفى«، لـييييييييييد محمد األميح بح  بد هللا العـوي )

 جدة، الطبعة: األولى. –الممـكة العربية السعودية 

البيدر المنير في تخراا األحيادييث واأل يار الواقعية في اليييييييييييييييرل الكبير، ألبي حفع بح المـقح (  (2
 (.626/ 9سراج الديح اليافعي )

مصييبال الفجاجة في زوائد ابح ماجه، ألبي العبا  قيي اب الديح أحمد بح أبي بكر البوحيييري ( (3
 بيروت، الطبعة: الثانية. –ة (، تحقيق: محمد المنتقى الكيناوي، ج/ دار العربي3/5٤اليافعي )

 (.27( سبق  فوج) : (4



 

 

 التدابير الوقائية من الوقوع يف جريمة  الِعْرض القولية  - 3

 

139 

في قصييييية هال بح أمية حيح قلت امرأته بييييييراك بح    ما روي َ ِح ابوِح َ بَّا      -١
: اآلو  ارس َنوصيَ ولس هللِا سيحماء، قالت األو ِربس َرسيس َ اَدَتهس ِفي   َن َيضيو ِهَاَل بوَح أسَميََّة، َواسبوِطلس قيَ

ـِِميحَ   .(1)«الومسسو
 وجه الداللة:

  دل هلا األ ر  ـى بطان قييي ادة مرتكب الجرامة القولية بعد التوبة حيث قال      
أن وقوه الجـد  ـيه تبطل به   وتبطل قيييييييييي ادته في المسييييييييييـميح، فأخبر رسييييييييييول هللا  

 ق ادته.
 اعتراض:

اِد بح منصييييييييييييييور      وهو    هيلا الخبر ت يصييييييييييييييح اتسييييييييييييييتييدتل بيه؛ ألنيه انفرد بيه َ بييَّ
 .(2)ضعيا

لم يضيييرب هال، وت سيييقطت قييي ادته؛ ألنه  بتت براءته    فضيييا   ح أن النبي     
ِ َلَكاَن ِلي َوَلَ ا   كما ورد في حيييييحيح البخاري في قوله   ى ِمحو ِكَتاِب  َّ »َلووَت َما َمضيييييَ

 .(3)َقأوِن«

 

 فاج اإلما  أحمد في مسيندج، تحقيق: قيعيب األرناووج، وآخرون، ج: مؤسيسية الرسيالة، الطبعة: ( (1
(، وقيال اإلميا  ال يثمي في مجمع الفوائيد: وميدار الحيدييث  ـى َ بيَّاِد 3٤/  ٤( )2١3١األولى، برقم:)  

لفوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسييييييح نور الديح  ـي بح أبي بكر ابح منصييييييور وهو ضييييييعيا. مجمع ا
 (.١2/ 5ال يثمي، تحقيق: حسا  الديح القدسي، ج: مكتبة القدسي، القاهرة )

 (. ١2/ 5مجمع الفوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسح نور الديح  ـي بح أبي بكر ال يثمي)( (2

َ َد   تفسيييييييير   فاج اإلما  البخاري في حيييييييحيحه، كتاب:( (3 َرأس َ نوَ ا الَعَلاَب َأنو َتييييييييو القرآن، باب: }َوَادو
ِ ِ نَّهس َلِمَح الَكاِذِبيَح{ ]النور:  َبَع َقَ اَدات  ِباَّللَّ  (.١00/ 6( )٤7٤7[، برقم: )8َأرو
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اِني َ ح ابوح َ بَّا   -2 َراسيييييييييَ   -ا رضيييييييييي هللا  ن م   –روي  ح ابوح جراا َ ح َ طاء الوخس
 .(1)َأنيييييييه َقاَل: "َقَ اَدة الوَقاِذت َت تجوز َوِهن َتاَب"

دل هلا األ ر  ـى  د  جواز قييييي ادة المحدود في ارتكاب جرامة  ر  وجه الداللة: 
وهو    -رضييييي هللا  ن ما  -قولية وهن تاب، حيث حييييرل بللك سيييييدنا  بد هللا بح  با 

 حبر هلج األمة.
 االستدالل من وج ين:ن وقش هذا 

 ن هلا األ ر ضيعيا ت يصيح اتحتجاج به، وذلك لضيعا  سينادج، قال الوجه األول: 
فضيييعيفة، واألظ ر   : " أما الرواية  ح ابح  با   -رحمه هللا  - نه اإلما  ابح حف 

ميا روي  ح ابح  بيا     -رحميه هللا  -وقيال  نيه اإلميا  ابح حجر،  (2)أنيه خات ذليك
 (3)صب مح قال  نه سند قوي منقطع، ولم ي. 

و ـى فر  حيحة هلا األ ر وسيامته مما نسيب  ليه ف و قول حيحابي  الوجه الثاني: 
قد خالفه فيه غيرج، وقول الصيييحابي يكون حجة  ذا لم يخالا فيه غيرج؛ ألن قوله ليس 

 .       (4)أولى مح قول غيرج، بل قول غيرج أولى؛ ألنه مجمع  ـيه مح قبل الصحابة
 من المعقول: -رابًعا

 

 فاج اإلميا  أبو محميد بيدر اليديح العيني في  ميدة القياري قييييييييييييييرل حييييييييييييييحيح البخياري، كتياب: (  (1
 –(، ج/ دار  حياء التراث العربي 209/  ١3قاذت والسييييييييييارا والفاني )الييييييييييي ادات، باب: قيييييييييي ادة ال

 بيروت.

 (.  532/ 8المحـى باآل ار )( (2

 (.  257/ 5فتح الباري تبح حجر )( (3

القضييييييييييييييياء والييييييييييييييي يادة في الفقيه اإلسييييييييييييييامي دراسييييييييييييييية مقيارنية، لـيدكتور/  ـي محمود  براهيم (  (4
اليييييييييراعة والقانون بأسيييييييييوج، قسييييييييم الفقه المقارن، مقرر  ـى  (، جامعة األزهر، كـية  277أحمد) :

 .الفرقة الرابعة، قسم اليراعة اإلسامية
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ــتدل اإلمام أبو ةنيفة من المعقول على أن مرتكب الجريمة القولية إذا تاب ف نه   اســـــ
 يرتف  عنه اسم الفسق، ولكن ال تقبل ش ادته بما يأتي:

   ن قبييييييول ق ادة مييييييييييييرتكب الجراميييييييييييييية القييييييييييييولية مييييييييييييييح تما  الحد؛ لكونه مانع ا فيبقى  -١
، بخات المحدود في غير القلت؛ ألن الرد لـفسق وقد ارتفع  (1)بعييييييييييييييد التوبيييييييييييية كأحـه

 .(2)بالتوبة
 ن المقصييييود مح الحد دفع العار  ح المقلوت؛ لما فيه مح هتك سييييتر العفة  ـى    -2

فضيا   (3)المسيـم؛ ول لا لفمه الحد به، والحد ت يجب  ت بارتكاب جرامة موجبة لـفسيق
 ح أن منع قول توبتيييه أظ ر؛ ألن القيييلت أذو قـيييب المقيييلوت، فجفاوج أن ت تقبيييل  
قييييييي ادته؛ ألنه فعل لسيييييييانه وفاقا  لجرامته، فيكون مح تما  الحد فيبقى رد قييييييي ادته بعد 

 .(4)التوبة كأحل الحد ا تبار ا له باألحل
 الراجـــــــح 

بعد ذكر أقوال الفق اء، وأدلت م، والمناقييييييية يتبيح بجاء  واضييييييح أن القول الراجح       
هو قول جم ور الفق اء أحييييييييييييحاب القول األول القائـون: بتوبة مرتكب جرامة العر  
القولية وقبول قييييي ادته، مع  زالة اسيييييم الفسيييييق  نه لقوة األدلة التي اسيييييتدلوا ب ا ورد ما 

ا أدلة المخالفيح ومناقيييييييت ا، وذلك ألن المانع مح قبول  ـي ا مح مناقيييييييات، وضييييييع
اليييييي ادة وهو الفسيييييق المتسيييييبب  ح ارتكاب جرامة العر  القولية قد زال، فـم يبق ما 

 

( أي ت يرتفع بالتوبة كما ت يرتفع بالحد فا تأ ير لـتوبة في الحد. المبسييييييييييييييوج، للما  محمد بح  (1
اراد النييير: بيروت، ت –(، ج/ دار المعرفة ١27/  ١6أحمد ابح أبي سيي ل قييمس األئمة السييرخسييي)

  .١993 -ه١٤١٤

 (. ١2١/  3( ال داية في قرل بداية المبتدي )(2

 (.١26/ ١6المبسوج ) -( السرخسي(3

   (.١36/ 9( البناية قرل ال داية، للما  أبي محمد محمود بح أحمد بدر الديح العيني )(4
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أن النصيو  العاماة الواردة في َقبول التوبة بييروط ا،  يوجب الرد لـيي ادة، فضيا   ح  
 مح مرتكب جرامة العر  القولية. ، وهما أ ظم جرما  (1)ومح ذلك توبة القاتل، والفاني

  

 

ٹ  ڤ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٿپ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺڌ ( قوله تعالى:(1

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  

 . 70-  68سورة الفرقان مح اآليات: ڌ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ
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 المبحث الرابع 

 الجريمة القولية اعتداء على األعراض
مح التيييدابير الوقيييائيييية مح الوقوه في جرامييية العر  القوليييية أن يييا ا تيييداء  ـى       

األ را ، فا  جب في اهتما  اإلسييييييا  بالوقاية مح جرائم الـسييييييان؛ لما تنطوي  ـيه  
مح آ ار  ظيمة، وأخطار جسيييييييييييييييمة ت دد أمح المجتمع واسييييييييييييييتقرارج، وتفره فيه الفرقة 

ضييييييييياء، وتييييييييييعل نار الفتنة، وتبعث  ـى ارتكاب واتختات، وتسيييييييييتجـب العداوة والبو
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ڌ الجرائم والمحرميات، ول يلا مقت يا هللا، ون ى  ن يا، قيال هللا تعيالى:  

 .(1)ڌپ  پ  پ
وت قيييييييييييييك بأن ات ا  النا  في أ راضييييييييييييي م، والخو  في ا أمر في غاية الخطورة،       

إلسيييييييييا  جرامة العر  فضيييييييييا   ح أنه ت يرضيييييييييى به أحد  ـى نفسيييييييييه، ول لا حر  ا
القولية، وجعـ ا كبيرة مح كبائر اللنوب التي يسييييتحق فا ـ ا العقاب في الدنيا واآلخرة، 
وما ذلك  ت لكونه يحدث خـا واضيييييييطراب ا في أمح المجتمع، ابتداء  مح انتييييييييار القول 
السيييييييييييييء بيح النا ، واسييييييييييييتسيييييييييييي ال م له، وتعودهم  ـيه، األمر اللي يؤدي  لى القتل 

رايب واليدميار، وت  جيب في ذليك، فيات تيداء قيد وقع  ـى مصييييييييييييييـحية ضييييييييييييييروراية  والتخ
 .(2)للنسان، حيث حماها اإلسا  ومنه ات تداء  ـي ا، أو ت ديدها بالقول أو الفعل

وقيد حيث اإلسييييييييييييييا   ـى حفع األ را   ميا ييدنسيييييييييييييي يا، وأمر بيالكا  ح أ را     
ل  را  وحميايية ل يا مح    األبراياء، وحر  الوقوه في أ راضيييييييييييييي م بوير حق؛ حييييييييييييييييانية

ِد س  ـى ميييا َحرَّ  هللا مح جرامييية قوليييية، وتيييدنيس أ را   التـوث، وبعض النفو  تسقيييو
 المسـميح لنوايا مختـفة.

 

 . ١٤8سورة النساء جفء مح اآلية: ( (1

( التدابير الواقية مح الجرائم القولية في اإلسيييييييييييا ، لـدكتور/  براهيم سيييييييييييعد بح سييييييييييييا السييييييييييييا (2
 ( وما بعدها.55) :



 

 

 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 

144 

ا كييانييت النوايييا مح األمور الخفييية كسِـاا مرتكييب الجراميية القولييية أن يييأتي بمييا        ولمييَّ
 د أي يجـد  مانيح جـدة.يثبت قوله بأربعة ق داء، فإن لم يفعل أقيم  ـيه الح

وهن مرتكيب الجرامية القوليية ب يلا المعنى معتيدي  ـى األ را  التي يقتضييييييييييييييي       
ا  ذا لوحع ما يترتب  ـيه مح قيييير وفسيييياد؛ ألن رمي  النظا  العا  حيييييانت ا خصييييوحيييي 
المحصيييييييينات بالفنا يوجب ت محالة العداوة والبوضيييييييياء بيح األسيييييييير، واولد الضييييييييوائح  

النا ، وربما أفضيييييييييى  لى اتنتقا  بقتل النفس، وذلك قييييييييير وبيل،   واألحقاد، في نفو 
 يجب أن توضع له  قوبة تحلر النا   نه، فا يطـقون أللسنت م العنان فيه.

ومما ت قييييييييييك فيه أن بعض النا  يتخيل أن  قوبة الجـد قييييييييييديدة، وت تناسييييييييييب       
يتكـم ب لا أن يدرك المدنية الحاضييييييييرة، والجواب  ح مثل هلا هو أن يقال: ينبوي لمح  

أوت  معنى الجرامة، ومعنى ما يترتب  ـي ا مح اآل ار التي تؤذي المجتمع اإلنسييييييييياني،  
 م يقيارن بين يا وبيح العقوبية ليعـم أن الور  مح العقوبية  نميا هو زجر النيا   ح كيل 
فعل، أو قول يضييير بالمجتمع، واؤذي أفرادج، وجما ته، فإذا فييييت الجرائم بيح النا ، 

بح كل واحد غير آمح  ـى  رضيييه، أو نفسيييه، أو ماله، فإنه ت يكون ل لا معنى  وأحييي
 ت أن اإلنسييييان اللي ميفج هللا تعالى بالعقل مسيييياو  لـحيوان المفتر ، اللي يعتدي قواه 

، وذليك هو ال اك، والفنياء ل فراد والجميا يات، فا بيد مح زاجر يفجر ضييييييييييييييعيفية ـى 
ألخاا، واوقف م  ند الحد اللي يصيييـح لـبقاء، وت بد مرتكبي الجرامة القولية فاسيييدي ا

ا لمرتكيب الجرامية القوليية، كي ت يكون ل يا أ ر بيح النيا ،  أن يكون ذليك الفاجر قياطعي 
فمح مصيييييـحة المجتمع، ومصيييييـحة المجرميح أنفسييييي م أن تكون العقوبة زاجرة، وت يـيق  

بـسيييييييييانه كلبا  وافتراء ت  بعاقل مييييييييييره أن يقول:  ن المجر  اللي ي اجم أ را  النا 
يسييتحق  قوبة الضييرب الموجعة، بل الواجب أن يقول:  ن هلج الجرامة ل ا أسييوا األ ر  
بيح األفراد والجما ات، فيجب أن توضييع ل ا  قوبة تقـع ا مح أسيياسيي ا، فالعقوبة التي 

 وحف ا هللا تعالى تزمة ضروراة.
آلخر أن ينفهوا ألسيينت م  ح رمي النا  فعـى المؤمنيح الليح يؤمنون باهلل واليو  ا     

ب لج الفاحييييية  ن لم يكح خوفا  مح العقوبة الدنيواة، فخوفا  مح هللا اللي وحييييف م بأن م  
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)فاسييقون(، وأما المسييت ترون الليح ت يبالون أمر هللا  ف وجل وت يخيييونه، فإن هؤتء  
ي ن ش أ را  النيييا  أحب مح األنعيييا ، فا زاجر ل م  ت بميييا يؤذي م، وهت تميييادوا ف

 بدون حساب.
،   -حييييييـى هللا  ـيه وسييييييـم  -ولقد خطب النبي      يو  النحر حيث َقاَل: »َفِإنَّ ِدَماَءكسمو

مو َهَلا مو َهَلا، ِفي َبـَِدكس ِركس مو َهَلا، ِفي قيييييَ و ِمكس َمِة َيوو ، َبيوَنكسمو َحَراِ ، َكحسرو مو كس َراضيييييَ ، َوأَ و َواَلكسمو ، َوَأمو
َ ى َلهس ِمنوهس«ِليسَبِـاِع اليَّ  اِهَد َ َسى َأنو يسَبِـاَع َمحو هسَو َأوو  .(1)اِهدس الَواِئَب، َفِإنَّ اليَّ

ففي هييلا الحييديييث دليييل  ـى تحرام األ را  وأن هييلج الحرميية كحرميية الييييييييييييييي ر      
الحرا  في البـيد الحرا ، ومح َ مَّ فا يحيل ألحيد أن يتعيدو  ـى األ را  المصييييييييييييييونية 

تفتراء الفيييياحش؛ ألن حرميييية األ را  كحرميييية البـييييد الحرا ، ف ييييلا بييييالقول الكيييياذب وا
الحديث نع في تحرام تدنيس العر ، وأنه يجب المحافظة  ـيه، وحفع الـسييييييان مح  

 .   (2)التعدي  ـى أ را  المؤمنيح ورمي ا بما ليس في ا
وقد قيييييييره العقاب  ـى الجرامة لمنع النا  مح اقتراف ا؛ ألن الن ي  ح الفعل أو      

األمر بييإتيييانييه ت يكفي وحييدج لحمييل النييا   ـى  تيييان الفعييل أو اتنت يياء  نييه، ولوت 
العقاب لكانت األوامر والنواهي أمورا  ضييييييييييائعة وضييييييييييربا  مح العبث، فالعقاب هو اللي 

ونتيجية مرجوة، وهو اليلي يفجر النيا   ح الجرائم، وامنع   يجعيل ل مر والن ي مف وميا  
الفسيييييييياد في األر ، واحمل النا   ـى اتبتعاد  ما يضييييييييرهم، أو فعل ما فيه خيرهم  

 وحاح م.

 

 فاج اإلما  البخاري في حييييحيحه، كتاب: فضييييل العـم، باب قول النبي حييييـى هللا  ـيه وسييييـم: ( (1
 (.67(، برقم: )2٤/ ١»رب مبـع أو ى مح سامع« )

(، رسييييييالة  33ة اإلسييييييامية، لـباحث/ محيا بح مسييييييعد السييييييحيمي) :أحكا  القلت في اليييييييراع( (2
مقدمة لنيل درجة الماجسيييتير، جامعة أ  القرو، كـية الييييراعة والدراسيييات اإلسيييامية، قسيييم الدراسيييات 

  .١982 -ه١٤02العـيا اليراعة، فره الفقه، مكة المكرمة، 
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والعقوبات وهن قيييير ت لـمصييييـحة العامة، فإن ا ليسييييت في ذات ا مصييييالح، بل هي      
الجما ة الحقيقية، وهلى  مفاسييييييييييد، ولكح اليييييييييييراعة أوجبت ا؛ ألن ا تؤدي  لى مصييييييييييـحة

 حيانة هلج المصـحة. 
وربما كانت الجرائم مصيييييييالح، ولكح الييييييييراعة ن ت  ن ا، ت لكون ا مصيييييييالح، بل     

ألدائ ا  لى المفاسيييد، فالفنا وقيييرب الخمر والنصيييب واختا  مال الوير وهجر األسيييرة  
كن ا مصييييييييييالح  واتمتناه  ح  خراج الفكاة، كل ذلك قد يكون فيه مصييييييييييـحة ل فراد، ول

ليس ل ا ا تبار في نظر اليييييييياره، وقد ن ى  ن ا، ت لكون ا مصيييييييالح، بل ألن ا تؤدي 
  لى فساد الجما ة.

واألفعال التي هي مصييـحة محضيية قـيـة جدا ، وأكثر األفعال تختـب في ا المصييالح      
ِ رس ما رجحت مصييييـحته  ـى مفسييييدته، وانفر مما ترجح   والمفاسييييد، واإلنسييييان بطبعه يسؤو
مفسيييييييييدته  ـى  مصيييييييييـحته، ولكنه في اختيارج ينظر لنفسيييييييييه ت لـجما ة، فيؤ ر ما فيه 

مما يراج مفسييييييييدة  ـيه ولو كان فيه مصييييييييـحة    مصييييييييـحته ولو أضيييييييير بالجما ة، وانفر
 الجما ة.

وقد قر ت العقوبات بما في ا مح الت ديد والو يد والفجر  اجا  لطبيعة اإلنسيييييييان،      
فإن اإلنسييان  ذا نظر  لى مصـحته الخاحيية وما يتييرتب  ـييي ا مح العقييوبات نفر من ا  

 .(1)بطبعه؛ لرجحان المفسيدة  ـى المصـحة
لك  ذا ما فكر في الواجب وما يجـبه  ـيه مح الميييييياا، فقد يد وج ذلك لتركه، وكل     

لكنه  ذا ذكر ما يترتب  ـى الترك مح  قوبة، حمـه ذلك  ـى  تيان الفعل، والصييييييييييييبر 
  ـى المكروج والميقة. 

فالعقوبات مقررة لحمل النا   ـى ما يكرهون ما دا  أنه يحقق مصيييـحة الجما ة،      
ييييت ون ما دا  أنه يؤدي  لى  فسيياد الجما ة، وهلا مصييداا قوله  ـيه  ولصييرف م  ما  

   َميود  َ حو ـََمَة َ حو َ اِبت  َوحس َ َنا َحمَّادس بوحس سييييَ َنب  َحدَّ ـََمَة بوِح َقعو ِ بوحس َمسييييو فيما رواج َ بودس  َّ
 

، وما 76 بد القادر  ودة) : كتور/( التييييراع الجنائي اإلسيييامي مقارنا  بالقانون الوضيييعي، لـد(1
 ج/ دار الكتب العـمية.   بعدها(،
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  ِ ولس  َّ اَل َرسييييييييييييييس اَل: قيييَ ك  قيييَ اليييِ ةس   َأَنِس بوِح ميييَ ِت الوَجنيييَّ فيييَّ ارس   : » حس ِت النيييَّ فيييَّ اِرِج َوحس الوَمكيييَ بيييِ
َ َواِت«  .(1)ِباليَّ

ومح المسيييييييـم به أن هناك أناسيييييييا  يفعـون الفعل ألنه مأمور به ، وانت ون  نه ألنه      
من ي  نييه، ت حييلرا  مح العقوبيية، وت خوفييا  مح النكييال، ولكح حييياء وخجا  أن يكونوا 

ما ة، ولكح أمثال هؤتء قـيـون جدا ،  احيييييح، ومبادرة لـطا ة، وتحقيقا  لمصييييـحة الج
 واألحكا  تيره لـكثرة الوالبة، ت لمثل هلج القـة النادرة.

واتسياق ا لما سيبق أقول:  ن في الييراعة اإلسيامية مقاحيد  ظيمة، كـيات أسياسيية       
أمر هللا تعييالى بحفظ ييا  مييا يييدنسيييييييييييييي ييا، ومنع ات تييداء  ـي ييا، ومح تـييك المقيياحيييييييييييييييد 

لعر ، ول يلا قرر الييييييييييييييياره الحكيم  قوبية حيديية  ـى مرتكيب جرامية المحيافظية  ـى ا
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڌالعر  القولية، قال هللا تعالى:  

 .(2)ڌڳ  
وكما أن الجرامة قد تقع مح اإلنسييييييييييييان  ح طراق جوارحه، كيدج وقدمه، فإن ا قد      

ا  ح طراق لسييييييييييييييانيه، كجرامية   العر  القوليية، والتنيابف بياأللقياب، والويبية تقع أيضيييييييييييييي 
والنميمة، وقيييي ادة الفور ونحو ذلك؛ ولللك حرمت اليييييراعة اإلسييييامية آفات الـسييييان، 
ووضيييييييييييييعت  قوبة حدية له، كما أن ا لم تكتا بللك بل جاءت بتدابير تقي مح الوقوه 

    وج.في تـك الجرامة، حماية أ را  المسـميح مح أن ينال ا أذو أو يمس ا مكر 
وخاحييييية ما تقد :  ن الييييييراعة اإلسيييييامية ا تبرت بعض األفعال جرائم و اقبت      

 ـي ا؛ لحفع أ را  النا ، ولصييييانة النظا  اللي تقو   ـيه الجما ة، ولضيييمان بقاء  
الجما ة قواة متضييامنة متخـقة باألخاا الفاضييـة، لهللا اللي قييره هلج األحكا  وأمر  

ولو  صيييييياج أهل األر  جميعا ، وت تنفعه طا ة مطيع    ب ا ت تضييييييرج معصييييييية  ا  

 

الجامع الصييييييحيح المسييييييمى  (  فاج اإلما  مسييييييـم بح الحجاج بح مسييييييـم القييييييييري النيسييييييابوري في(1
 بيروت.  -دار الجيل بيروت، دار األفاا الجديدة (، ج/8/١٤2()7308ححيح مسـم، رقم: )

 . ٤النور جفء مح اآلية: ( سورة (2
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ولو أطا ه أهل األر  جميعا  ، ولكنه كتب  ـى نفسييييييييييييه الرحمة لعبادج، ولم يرسييييييييييييل 
الرسل  ت رحمة لـعالميح، تستنقاذهم مح الجييي الة، وهرقيييادهم مح الضالة ولكفِا م  ح  

 .    (1)المعاحي، وبعث م  ـى الطا ة
إلسيييييامية أوضيييييحت المحرمات ومنعت من ا منعا يثير في النفو  فالييييييراعة ا        

قييييدة الخوت مح اإلقدا   ـي ا، واتخلت لـفجر  ن ا ولـوقاية مح أضييييرارها سييييد اللرائع 
 المفضية  لى ارتكاب تـك المحرمات بتحرام تـك الوسائل والن ي  ن ا.

لي ا  ت بأسييباب وطرا وللا قال اإلما  ابح القيم: " لما كانت المقاحييد ت يتوحييل      
تفضي  لي ا كانت طرق ا وأسباب ا تابعة ل ا معتبرة ب ا،  فوسائل المحرمات والمعاحي 
في كراهت ا والمنع من ا بحسب  فضائ ا  لى غايات ا وارتباطات ا ب ا، ووسائل الطا ات  
  والقربات في محبت ا واإلذن في ا بحسيييب  فضيييائ ا  لى غايت ا، فوسييييـة المقصيييود تابعة

لـمقصيود وكاهما  مقصيود، لكنه مقصيود قصيد الوايات وهي مقصيودة قصيد الوسيائل، 
فإذا حر  الرب تعالى قييييييي ا وله طرا ووسييييييائل تفضييييييي  ليه، فإنه يحرم ا وامنع من ا؛ 
تحقيقا لتحرامه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماج، ولو أبال الوسييييييييائل واللرائع المفضييييييييية  

غراء لـنفو  بيه وحكمتيه تعيالى و ـميه ييأبى ذليك كيل  لييه لكيان ذليك نقضييييييييييييييا لـتحرام وه 
اإلباء، بل سييييييييياسيييييييية مـوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم  ذا منع جندج أو ر يته أو أهل  
بيته مح قييييييييييء  م أبال له الطرا واألسيييييييييباب واللرائع الموحيييييييييـة  ليه لعد متناقضيييييييييا،  

م الداء منعوا ولحصيييييل مح ر يته وجندج ضيييييد مقصيييييودج، وكللك األطباء  ذا أرادوا حسييييي
حيييياحبه مح الطرا واللرائع الموحييييـة  ليه وهت فسييييد  ـي م ما يرومون  حيييياحه، فما 
الظح ب لج اليييييييييييراعة الكامـة التي هي في أ ـى درجات الحكمة والمصييييييييييـحة والكمال، 

 

 (. 78( التيراع الجنائي اإلسامي مقارنا  بالقانون الوضعي) :(1
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ومح تأمل مصيييييييادرها ومواردها  ـم أن هللا تعالى ورسيييييييوله سيييييييد اللرائع المفضيييييييية  لى 
 .(1)ى  ن االمحار  بأن حرم ا ون 

وليس الور  مح اليييييييييييييييراعية خيدمية فرد أو هي ية أو جنس أو نظيا  معيح، وهنميا      
وجدت الييييييراعة لخدمة بني اإلنسيييييان كافة  ـى اختات ألوان م وألسييييينت م  ومناهج م،  

  كما وجدت إلقرار المساواة والعدالة بين م، ولتيسير أمورهم.     
  

 

(،  3/١35(   ا  الموقعيح  ح رب العيالميح، ألبي  بيد هللا محميد بح أبي بكر أيوب الفر ي )(1
  .١973بيروت،  -تحقيق: طه  بد الرووت سعد، ج/ دار الجيل 
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 المبحث الخامس 
واللعن والعذاب العظيم لمرتكب جريمة العرض القولية استحقاق الفسق   

ـيك الجرامية، و ظيم أمرهيا،    -تبيارك وتعيالى -فقيد بيَّح هللا      في هيلج اآلييات فظيا ية ت
فييييييييييييييينع  ـى مح وقع في يا، وقييييييييييييييرل  ظم خطرهيا، وبيَّح  قوبية مرتكب يا، ون يايية أمر 

في الدنيا مح النا ، فا ـ ا، ووضيييح قيييديد و يدها، وأي و يد أقيييد مح الفسيييق والـعح  
والطرد مح رحمة هللا تعالى ورضيييييييييوانه يو  القيامة، واسيييييييييتحقاا العلب العظيم، وتقرار  
ذنبيه بييييييييييييييي يادة جوارحيه  ـييه في اآلخرة، فمرتكيب الجرامية القوليية يو  القييامية يقو  في 

تنكيا  له  (1)وج ه لتكليبه خمسييية قييي ود مح أ ضيييائه وجوارحه: لسيييانه، واداج، ورجاج
 وفضيحة ليأنه، جفاء  وفاق ا  ـى محاولته فضيحة المحصنات، الوافات المؤمنات.

واتسيياق ا لما سييبق فإن الحكم  ـيه بالفسييق؛ لحرمة هلا الفعل الييينيع، وذلك حماية       
أل را  النا ، والمحافظة  ـى سييمعت م، وحيييانة كرامت م، وب لا تسقطع ألسيينة السييوء 

مرضييى القـوب الليح يتيييبسييون ب لج الجرامة النكراء، فيمنع ضييعات   واسييد الباب  ـى
النفو  مح أن يجرحوا مييا ر النا  واوـوا في أ راضي م، واحظر أقيد الحظر  قيا ة  

 الفاحية في الليح آمنوا حتى تتط ر الحياة مح سراان هلا الير في ا.
نيييا و ييلاب آخر في فقييد خعَّ هللا تعييالى لمرتكييب الجراميية القولييية  ييلاب في الييد      

اآلخرة لما يسيييييببه لمح رماج مح مصيييييائب الدهر، ولحوا المخفاات، وتسيييييـيب األلسييييينة  
 ـى قييرفه و رضييه فكما تديح تدان وكما تفعل تجارو، والجفاء مح جنس العمل، ومح 

 زره الحسرة حصد الندامة.
بقـوب م    وأما  لاب اآلخرة، ف و أقيييييد وأبقى، وهذا كان هلا مح قيييييأن الليح يحبون      

 أن تنتير الفاحية، وتييع في المؤمنيح، فما بالك بمح يفترها، واروج ا بنفسه؟     

 

سيييورة  ڌۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ڌ وفي هلا الصيييدد يقول هللا تعالى: ( (1
 .2٤النور اآلية:
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ڳ    ڳ  ڳ ڌ فإن الرامي يسييييييييتحق العلاب األليم في الدنيا واألخرة لقوله تعالى:      

 .(1)ڌڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  
في اآلييية الكراميية العييلاب العظيم والـعح لمح يتعر    –تعييالى    –حيييث قرر هللا       

لـمؤمنات الوافات واطـق لسييييييانه البليء  ـي ح وادنس  رضيييييي ح مح غير تمعح وت 
، وهيييلا ييييدل  ـى أن ارتكييياب جرامييية العر  القوليييية حرا ؛ ألن يييا لولم تكح  (2)  بيييات 

 لنسبة لمرتكبي ا.ذلك با -تعالى -حرام ا لما قرر هللا
وقال اإلما  أبو العبا  قيييي اب الديح أحمد القسييييطاني: جعل القلفة مـعونيح في      

 .(3)الداراح وتو دهم بالعلاب األليم العظيم في اآلخرة  ن لم يتوبوا
وليعـم مرتكب هلج الجرامة أن الخو  في ا يعر  حييييييييياحبة لـمسيييييييييائـة أما  هللا      

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی             ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئڌ تعالى قال هللا تعالى:  

 . (4)ڌی  ی  
وفضيييييييا   ح أن مرتكب الجرامة القولية فعـه هلا مح الكبائر التي نبه  ـي ا نبينا       

َي  َّس  حييـى هللا  ـيه وسييـم حيث جاء في حييحيح البخاري ومسييـم َ حو َأِبي هسَراوَرَة َرضييِ
بوَع المسوِبقَ  َتِنبسوا السييَّ َـَّم َقاَل: »اجو َـّى هللاس َ ـَيوِه َوسييَ وَل َ نوهس، َ ِح النَِّبيِا حييَ اِت«، َقالسوا: َيا َرسييس

، وَ  ِس الَِّتي َحرََّ   َّس ِ تَّ ِبالَحقِا ، َوَقتولس النَّفو رس حو ِ، َوالسييييِا كس ِباَّللَّ رو ؟ َقاَل: »اليييييِا ِ َوَما هسحَّ َأكولس  َّ

 

 . 23النور اآلية: ( سورة (1

 (. 30أحكا  القلت في اليراعة اإلسامية، لـباحث/ محيا بح مسعد السحيمي) :( (2

قيرل القسيطاني=  رقياد السياري لييرل حيحيح البخاري، للما  أبو العبا  قي اب الديح أحمد ( (3
 (، ج/ المطبعة الكبرو األميراة، مصر، الطبعة: السابعة.38/ ١0قسطاني)ابح محمد ال

 . 36سورة اإلسراء اآلية: ( (4
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المس  اِت  نييييييَ صييييييييييييييَ المسحو لوتس  َوقييييييَ ِا،  الفَّحو   َ َيوو َوالتََّولِاي  الَيِتيِم،  اِل  مييييييَ لس  َوَأكييييييو ا،  بييييييَ اِت الرِا ِمنييييييَ ؤو
 .(1)الَواِفَاِت«

فـيعـم مرتكب الجرامة القولية أن هلا الفعل مح الكبائر التي يسيييييييييتحق حييييييييياحب ا       
 الـعح والطرد مح رحمة هللا، والعلاب األليم في الدنيا واألخرة.

ديننا يحر  ات تداء  ـى أ را  النا ، واجعـه كبيرة مح  مما سييييييبق يتضييييييح أن      
ـيدة  كبيائر ات م والف رجا كيان أو  -واحش، واوجيب  ـى مرتكيب هيلج الجرامية  ميانيح ج

 وامنع مح قبول ق ادته، واحكم  ـيه بالفسق والـعح والطرد مح رحمة هللا. -امرأة 
      

  

 

}ِ نَّ الَِّليَح  باب قول هللا تعالى:  حيحيح البخاري، كتاب الوحيايا،  فاج اإلمامان البخاري ومسيـم.( (1
َواَل الَيَتاَمى ظسـوم ا، ِ نََّما َيأوكسـسوَن  ِعير ا{ ]النسيياء: َيأوكسـسوَن َأمو َن سييَ ـَوو َيصييو (،  ١0/  ٤[ )١0ِفي بسطسوِنِ مو َنار ا َوسييَ

 (.١٤5(، برقم: )92/ ١باب: بيان الكبائر وأكبرها ) كتاب: اإليمان، (، ححيح مسـم،2766برقم: )
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 المبحث السادس

عقوبة مرتكب جريمة العرض القولية بين الفقه اإلسالمي  
 والقانون الوضعي 

ت قيييييييييييك أن  قامة الحدود في ا نفع لـنا ؛ ألن ا تمنع الجرائم، وترده، وتكا مح       
تحد ه نفسييييييه بانت اك الحرمات، وتحقق األمح لكل فرد،  ـى نفسييييييه، و رضييييييه وماله، 

َـّى هللاس   -وسييييييييمعته، وحراته، وكرامته، وقد روو ابح ماجه َ حو َأِبي هسَراوَرَة أنَّ النبيَ  حييييييييَ
َـّ  ِه َوسييييييييييييييَ وا   -مَ َ ـَيييو َطرس ِ  ِمحو َأنو يسمو َرو ِل األو ِ ، َخيوِر أِلَهييو َرو ِه ِفي األو لس بييِ مييَ دي يسعو قييال: " حييَ

ا" َبِعيَح َحَباح    .(1)َأرو
وقييد يحييدث أن يوفييل المرء  ح الجنيياييية التي يرتكب ييا الجيياني وانظر  لى العقوبيية     

مميييا يتنيييافى مع الواقعييية  ـييييه، فيرا قـبيييه ليييه واعطا  ـييييه، فيقرر القرآن أن ذليييك  
اإليمان، ألن اإليمان يقتضييييييي الط ر والتنفج  ح الجرائم والسييييييمو بالبيييييييراة  لى األدب 

 العالي والخـق الرفيع، فإن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير مح الرحمة بالفرد.
فعقوبة مرتكب الجرامة القولية تكون دنيواة وأخرواة، وسييييييييوت أوضييييييييح ذلك فيما      
 يأتي:
 نيوية يتمثل فيما يأتي:كون ا د -أوالً 
 الجلد ثمانين جلدة -أ

 وي ستدل على ذلك بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المط رة
 من القرآن الكريم: -أوالً 

 

(، قال الحسيييييح بح أحمد 2538(، برقم: )8٤8/  2 فاج ابح ماجه في سيييييننه. سييييينح ابح ماجه )( (1
نادج جرار بح يفاد بح جرار بح  بد هللا البجـي، وهو ضعيا منكر الحديث. فتح الصنعاني: وفي  س

(،  ١65٤/ 3الوفار الجامع ألحكا  سيييييييينة نبينا المختار، لـحسييييييييح بح أحمد بح يوسييييييييا الصيييييييينعاني)
 تحقيق: مجمو ة بإقرات الييد  ـي العمران، ج/ دار  الم الفوائد، الطبعة: األولى.
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ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  قال تعالى:

  .(1) ژڱ  ں   ں    ڱڱ
فقد دلت اآلية الكرامة دتلة واضيييييييييييحة  ـى أن مح ارتكب جرامة العر  القولية      

 .(2)يسقا   ـيه الحد؛ ألن الحد حق لندمي وجب لـجناية  ـى  ر  المقلوت
 ثانًيا: من السنة النبوية: 

َي  َّس َ نو سَما  -ما روي َ ِح ابوِح َ بَّا         َرَأَتهس ِ نوَد    -َرضييييييييييِ َأنَّ ِهَاَل بوَح أسَميََّة َقَلَت امو
َماَء، َفَقاَل النَِّبيُّ  حو ِراِك بوِح سيييَ َـَّم ِبييييَ َـّى هللاس َ ـَيوِه َوسيييَ َـّمَ   -النَِّبيِا حيييَ َـّى هللاس َ ـَيوِه َوسيييَ : -حيييَ

ةس َأوو حييَ  ، »الَبيِانييَ ِه َرجسا  َرَأتييِ ا َ ـَى امو نييَ دس ِ، ِ َذا َرَأو َأحييَ وَل  َّ ا َرسييييييييييييييس اَل: يييَ ِرَك«، َفقييَ دي ِفي َظ و
ِرَك« : »الَبيِاَنَة َوِهتَّ َحدي ِفي َظ و  .(3)َينوَطـِقس َيـوَتِمسس الَبيِاَنَة؟ َفَجَعَل َيقسولس

حكم  ـى    -يه وسييييييييـمحييييييييـى  َّ  ـ  -فقد دلَّ الحديث اليييييييييراف  ـى أن النبي        
هال بح أمية بحد القلت حيح رمى امرأته بالفنا مع قييراك بح سييمحاء، ففي هلا دليل 
دي ِفي  َة َوِهتَّ حيييَ  ـى أن مح لم يقم البينييية  ـى قيييلفيييه وجيييب  ـييييه الحيييد؛ لقوليييه: »الَبيِانيييَ

ِرَك«  .(4)َظ و
العر  مميا سييييييييييييييبق يتضييييييييييييييح أن الرمي بيالفنيا يوجيب الحيد  ـى مرتكيب جرامية        

 القولية.
 رد الش ادة. -ب
 كون ا أخروية يتمثل فيما يأتي: -ثانًيا
  ن مرتكب جرامة العر  القولية يكون  ند هللا مح الكاذبيح. -أ

 

 . ٤( سورة النور اآلية رقم: (1

 (. ١7٤،  ١72/  ١2تفسير القرطبي )( (2

باب:  ذا اد ى أو قلت، فـه أن يـتمس    فاج اإلما  البخاري في حييييييحيحه، كتاب: الييييييي ادات،( (3
 (.267١(، برقم: )١78/ 3البينة، وانطـق لطـب البينة )

 (. 63/ 8قرل ححيح البخاري تبح بطال )( (4
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 .(1)ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ قال تعالى: 

والمعنى: أن مح رمى مسيـما  أو مسيـمة بجرامة العر  القولية، ولم يسيتطع  قامة      
البينة المطـوبة إل بات قوله، ف و كاذب  ند هللا، أي حكمه في قيييييراعة هللا تعالى حكم  

 الكاذب يقين ا، فيقا   ـيه الحد. 
العيار  ن مرتكيب جرامية العر  القوليية تييييييييييييييي يد  ـييه جوارحيه زايادة في الخفي و   -ب 

  ـى روو  األق اد.
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ 

  .(2) ژڭ  ۇ  ۇ     ۆ
 وهلا  ن دلَّ فإنما يدل  ـى أن مرتكب جرامة العر  القولية مح أكبر الكبائر.     
دنيوي، وآخر  ن مرتكب جرامة العر  القولية تو دج هللا تعالى بعلبيح،  لاب   -جييييييييييييي

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ڌ أخروي، قيال هللا تعيالى:

 .(3)ڌ  مئی  جئ  حئ
حيث تو د هللا تعالى في اآلية الكرامة الليح يحبون أن تييع وتنتير الفاحية في      

المؤمنيح والمؤمنييات بييأن ل م  ييلاب مؤلم في الييدنيييا واآلخرة، وهييلا  ن دلَّ فييإنمييا يييدل 
  ظيم وبيا ة مرتكب جرامة العر  القولية، وأنه مح الرذائل. ـى 
وبعد أن بينت في الفقه اإلسيييييامي أن  قوبة مرتكب الجرامة القولية تكون دنيواة       

  -تعالى   -وأخرواة، فسوت أتناول هلج العقوبة مح ناحية القانون الوضعي، فأقول وباهلل
 التوفيق:

 

 . ١3( سورة النور جفء مح اآلية: (1

 . 25، 2٤سورة النور اآليتان: ( (2

 . ١9النور جفء مح اآلية: ( سورة (3
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ــل  كيف نظم الـقانون الوضـــــــــعي عقوـبة جريـمة العرض القولـية على مواق  التواصـــــــ
االجتماعي كالسـوشـيال ميديا،و والفيسـبو و، و واإلنترن و، والواتس أب، واليوتيوبو، و 

 والتليفجيونو، وغيرها من الوسائل الحديثة؟ 
كافحة جرائم   ن الناظر ل لج الجرامة يجد أن الميره جر  هلا السـوك في قانون م     

اتنترنت وا تبرج مح" جرائم الخطر"، فالعقوبة تصييييل فيه لـحبس خمس سيييينوات وغرامة  
فـقد كتب األسيييتاذ  اء رضيييوان في جرادة اليو  السيييابع، فقال: ما    (1)ألا جنيه  300

نصيييييييييييييه: خال اآلونة األخيرة طالعتنا العديد مح الصيييييييييييييفحات  ـى مواقع التواحيييييييييييييل 
فيسبوك " ، وغيرها بالعديد مح اإلحدارات أو مقاطع الفيديو سواء أكانت اتجتما ي " 

ليخصيات ا تباراة أو  ادية تتضمح سب ا وقلف ا بصورة فجة من ا  ـى سبيل السخراة، 
أو ال فار، ومن يا بور  الرد  ـى بعض الوقيائع واألحيداث األمر اليلي يؤدي معيه  لى 

 م في المجتمع.النيل مح سرت األقخا  والحب مح مكانت 
وفي التقرار التالي، يـقي " اليو  السيابع" الضيوء  ـى  قيكالية التجرام والعقاب في      

اسيييتخدا  براما تقنية المعـومات لـنيل مح قيييرت األقيييخا  والحب مح مكانت م، حيث 
مح قانون    3١0 لى   302يقع هلا التيييييي ير غير األخاقي تحت نصيييييو  المواد مح  

القيلت  لسييييييييييييييابع مح الكتياب الثياليث مح قيانون العقوبيات في حييييييييييييييورةالعقوبيات بيالبياب ا
 والسب...... متى تم النير  ـى قبكة اإلنترنت واستطاه  وا  النا  مياهدته.

سييييييالفة اللكر  ـى أنه يعد قاذف ا كل   302واتسيييييياق ا لما سييييييبق ذكرج مح نع المادة     
ح هلا القانون أمور ا لو م  ١7١مح أسييييييييييند لويرج بواسييييييييييطة  حدو الطرا المبينة بالمادة 

كانت حيييادقة ألوجبت  قاب مح أسيييندت  ليه بالعقوبات المقررة لللك قانون ا أو أوجبت 
 ـى  قوبيية جراميية القييلت بييالنع    303احتقييارج  نييد أهييل وطنييه، كمييا  يياقبييت المييادة  

 ـى أن " يعياقيب  ـى القيلت بورامية ت تقيل  ـى خمسييييييييييييييية آتت جنييه وت تفايد  ـى  
 ـى    306جنيه"، وبخصييييييو  جرامة السييييييب فقد نصييييييت المادة  خمسيييييية  ييييييير ألا 

تعراف جرامة السيييب والعقوبة المقررة له" كل سيييب ت يييييتمل  ـى  سييينادج واقعة معينة  
 

  . 20١9/أكتوبر 2٤الخميس ( (1
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ا لـيييييرت أو ات تبار يعاقب  ـيه في األحوال المدنية بالمادة    ١7١بل يتضييييمح خدقيييي 
 غرامة ت تقل  ح ألفي جنيه وت تفاد  ح  يرة آتت جنيه".

مح ذات القانون الحاتت التي يحكم في ا بعقوبة مييييييييييييددة    308ولقد بينت المادة       
 ـى المت م في ارتكاب جرامة العر  القولية حيث نصييييييييييت  ـى أنه: "  ذا تضييييييييييمح  
العييب أو اإلهيانية أو القيلت أو السييييييييييييييب اليلي ارتكيب بيإحيدو الطرا المبينية في الميادة 

ا ل١7١" سييييييييييييييمعية العيائات تكون العقوبية الحبس " طعني ا في  ر  األفراد أو خيدقييييييييييييييي 
ا في الحييدود المبينيية في المواد     307،  306،  303،  ١82،  ١8١،  ١79والوراميية معيي 

 ـى أت تقل الورامة في حالة النيير في  حدو الجرائد أو المطبو ات  ح نصيا الحد 
 األقصى وأت يقل الحبس  ح ستة أق ر".

 شيال ميدياعقوبة ارتكاب جريمة العرض القولية على السو 
(  ١75كمييا أن هييلا السييييييييييييييـوك قييد جر  في قييانون جرائم تقنييية المعـومييات رقم: )     
  ورحييييد له الميييييره  قوبة الحبس اللي ت تقل مدته  ح سيييينتيح وت تفاد 20١8لسيييينة

مح    26 ح خمس سيييينوات، وغرامة مالية كبيرة، أو  حدو العقوبتيح،  ذ نصييييت المادة  
اقيب بيالحبس ميدة ت تقيل  ح سيييييييييييييينتيح وت تجياوز خمس القيانون الميلكور  ـى أن: " يعي

سييينوات، وبورامة ت تقل  ح مائة ألا جنيه، وت تجاوز  ا مائة ألا جنيه، أو بإحدو  
هيياتيح العقوبتيح، كييل مح تعمييد اسييييييييييييييتعمييال برنيياما معـوميياتي أو تقنييية معـوميياتييية في 

أو إلظ ارها   معالجة معطيات قيييييييخصيييييييية لـوير لربط ا بمحتوو منات لنداب العامة،
بطراقة مح قييأن ا المسييا  با تبارج أو قييرفه"، ف لا النع يجر  في قييق منه اسييتعمال 

 الجاني برناما أو تقنية معـوماتية لـمسا  بيرت وا تبار المجني  ـيه.
واسييتوي في نظر القانون أن يكون ما اسييندج الجاني لـمجني  ـيه مح وقائع تمس       

كاذبة،  ذ  ـة التجرام اسيييييتخدا  براما وتقنية المعـومات  بييييييرفه وا تبارها حيييييحيحة أ  
 لـفتك باألقخا  والتي ير ب م.

ومح المعـو  أن الييرت وات تبار يقصيد به اتحترا  مح الوير، فأي مسيا  بتـك       
 اليرت تحقق الجرامة.
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واسيييييتوي في الجاني أن يكون قيييييخع طبيعي أو ا تباري كييييييركة حيث نصيييييت      
قيانون تقنيية المعـوميات  ـى أنيه في األحوال التي ترتكيب في يا أي مح    مح  36الميادة  

الجرائم المنصييييو   ـي ا في هلا القانون باسييييم ولحسيييياب اليييييخع ات تباري يعاقب 
المسييي ول  ح اإلدارة الفعـية  ذا  بت  ـمه بالجرامة أو سييي ل ارتكاب ا تحقيق ا لمصيييـحة 

 له أو لويرج بلات  قوبة الفا ل األحـي.
ولـمحكمة أن تقضييييي بإيقات ترخيع مفولة اليييييخع ات تباري لـنييييياج مدة ت      

تفايد  ـى سيييييييييييييينية، ول يا في حيالية العود أن تحكم بيإلوياء الترخيع أو حيل اليييييييييييييييخع 
ات تباري بحسيب األحوال واتم نيير الحكم في جرادتيح يوميتيح واسيعتا اتنتييار  ـى  

ا ينبوي ماحظة م مح أنه في تطبيق    37ا جاء بالمادة  نفقة اليخع ات تباري، وأيض 
أحكا  هلا القانون ت يترتب  ـى تقرار مسيييييييييي ولية اإلدارة الفعـية لـيييييييييييخع ات تباري  
اسييتبعاد المسيي ولية الجنائية ل قييخا  الطبيعييح الفا ـييح األحييـييح أو اليييركاء  ح  

 .(1)ذات الوقائع التي تقو  ب ا الجرامة
ا ما نصييه كما يقول المحامي األسييتاذ  بد الرحمح كما جاء في اليو  السييابع        أيضيي 

العناني:  ن التعر  لـسيييب، أو القلت باسيييتعمال أج فة اتتصيييال سيييواء كان بواسيييطة 
التـيففاون، أ  ج از الحاسييييييب اآللي، أ  البراد اإللكتروني، أ  الرسييييييائل اإللكترونية، أ  

يييييكل الجرامة المنصيييو  اإلنترنت أ  غيرها مح وسيييائل اتتصيييال األخرو، فإن ذلك  
،  70، مكرر مح قييانون العقوبييات، والمواد  308،  306مكرر،  ١66 ـي ييا في المواد  

 .2003لسنة  ١0مح قانون تنظيم اتتصال رقم  76
وأضيييات العناني أن هلج الجرائم يعاقب مرتكب ا بالحبس والورامة التي ت تقل  ح       
رامة السيييييب "  ـى النت" أبرزها ال" جنيه، كما أن هناك  ا ة قيييييروج إل بات ج  500
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ألا جنيه، والسيجح   200سيكراح قيوت" وتصيل  قوبت ا لـحبس  اث سينوات والورامة 
 خمس سنوات في حاتت التي ير مح أجل منفعة مادية أو جنسية.

كما أن السييب والقلت  ـى " السييوقيييال ميديا " يعاقب  ـي ا القانون ألن الميييره       
مر اسيييتخدا  التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السيييباب  ـى أنه جرائم  المصيييري يتعامل مع أ

ا جرامة تعمد اإلساءة  ح طراق النير، فبعد ذلك يتم تحرار محضر  م   متعددة، وأيض 
 حالة األمر  لى النيابة العامة  ـى ا تبار أن هلا السيـوك يييكل ارتكاب ا لجرائم متعددة 

 ا كـه يستوجب العقاب.تست دت اإلهانة والحد مح الكرامة، وهل 
ا مح الييييييييييييييروج يجب توافرها لتقديم با  مح هلا النوه، هي       وأكمل بأن هناك  دد 

ضييييرورة وجود " سييييكراح قييييوت" أو نسييييخة مح حييييفحة المت م مرتكب هلج الجرامة مح  
ا أن  قبل المجني  ـيه، وبعد ذلك يتم تحرار محضييييير في " مباحث اإلنترنت"، موضيييييح 

سييييييييييييب والقلت هو ركح العانية، وهلا يتحقق  ح طراق النييييييييييييير، أهم أركان جرامة ال
ا ركح تعمد  هانة المجني  ـيه  .(1)وأيض 

كما قال األسيتاذ محمد   (2)كما أوضيحت نقابة المحاميح السيب والقلت اإللكتروني     
 براهيم رمضييييييييان نظر ا لـثورة اإللكترونية التي قيييييييي دها العالم في السيييييييينوات األخيرة فقد 

قييييبكات التواحييييل اتجتما ي والسييييوقيييييال ميديا  لى منصييييات لـيييييتائم والسييييب  تحولت 
والقلت وذلك مح خال وسيييييائل اتتصيييييال والتطبيقات المختـفة) فيس بوك، واتس أب، 

 يوتيوب، وغيرها مح التطبيقات( خاحة وأن هلج التطبيقات ت تخضع لـرقابة الكامـة.
ب أو القيلت  ح طراق اإلنترنيت  وحييث  نيه ت يوجيد قيانون خيا  بجرامية السيييييييييييييي     

مح    308،  307،  306،  30٤،  303،  302وهنميييا يتم العقييياب بموجيييب المواد أرقيييا   
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مح    ١7١قانون العقوبات، حيث يعتبر اإلنترنت مح الوسيييائل التي نصيييت  ـي ا المادة 
 قانون العقوبات.    

 حيدو  مح قيانون العقوبيات يعيد قياذفي ا كيل مح أسيييييييييييييينيد لويرج بواسييييييييييييييطية  302نع الميادة
مح هلا القانون أمور ا لو كانت حييييييييادقة ألوجب  قاب مح    ١7١الطرا المبينة بالمادة  

 أسندت  ليه بالعقوبات المقررة بللك قانون ا.
 ـى الجراميية القولييية بييالنع  ـى: " يعيياقييب  ـى    303  /١كمييا  يياقبييت المييادة     

  ير ألا جنيه.القلت بورامة ت تقل  ح خمسة آتت جنيه وت تفاد  ح خمسة 
مح قانون العقوبات  ـى: " كل   306وبالنسييييييبة لجرامة السييييييب فقد نصييييييت المادة     

ا لـيييرت أو ات تبار يعاقب  سييب ت ييييتمل  ـى اسييناد واقعة معينة بل يتضييمح خدقيي 
غرامة ت تقل  ح ألفي جنيه وت تفاد  ح  يييرة    ١7١ ـيه في األحوال المبينة بالمادة 

 آتت جنيه.
الحاتت التي يحكم في ا بعقوبة ميييييددة  ـى المت م في   308د حسييييمت المادة وق     

جرامتي السيييب أو القلت حيث نصيييت  ـى: "  ذا تضيييمح العيب أو اإلهانة أو القلت 
طعن ا في  ر  األفراد   ١7١أو السييييييييييب اللي ارتكب بإحدو الطرا المبينة في المادة 

ا لسيييييييييمعة العائات تكون العقوبة الحبس  والورامة مع ا في الحدود المبينة في أو خدقييييييييي 
تقييييل الوراميييية في حيييياتت   307،  306،  303،  ١82،  ١8١،  ١79المواد    ـى أت 

النيير في  حدو الجرائد أو المطبو ات  ح نصيا الحد األقصيى وأت يقل الحبس  ح  
 ستة أق ر.

  هلا باإلضييييافة  لى السييييب والقلت  ح طراق التـيففاون فقد نع في قييييأنه المادة      
مكرر مح قيييانون العقوبيييات  ـى أنيييه: " كيييل مح قيييلت غيرج بطراق التـيففاون    308

وكل مح وجه  لى غيرج بالطراق    303يعاقب بالعقوبات المنصيييييييييو   ـي ا في المادة 
الميييييار  ليه بالفقرة السييييابقة سييييب ا ت ييييييتمل  ـى اسييييتناد واقعة معينة بل يتضييييمح بأي 

ا لـييرت أو ات تب ار يعاقب بالعقوبة المنصيو   ـي ا في المادة وجه مح الوجوج خدقي 
وهذا تضييييييييييمح العيب أو السييييييييييب أو القلت اللي ارتكب بالطراق المبيح بالفقرتيح    306
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ا لسييييييييييييييمعية العيائات يعياقيب بيالعقوبية   السييييييييييييييابقتيح طعني ا في  ر  األفراد أو خيدقيييييييييييييي 
 ".308المنصو   ـي ا في المادة 

أو القيلت  ح اإلنترنيت مح خال   وفي حيالية تعر  المجني  ـييه لواقعية السييييييييييييييب     
تطبيق" فيسييييييييييييييبوك" أو غيرج مح تطبيقيات اإلنترنيت فيكون مبياحيث اإلنترنيت هي الج ية 

 الوحيدة المختصة ب لا األمر.
أمييا في حيياليية التعر  لـواقعيية  ح طراق التـيففاون أو الرسيييييييييييييييائييل التـيفونييية أو       

 لمختصة ب لا األمر.تطبيق" واتس أب" فيكون مباحث اتتصاتت هي الج ة ا
وبعد تحديد الج ة المختصييييييييييية يتوجه المجني  ـيه قيييييييييييخصيييييييييييي ا أو وكيـه الخا      

بموجب توكيل خا  باإلبا   ح واقعة السييييييييب أو القلت وليس توكيل  ا ، وطبا ة  
نع هلج الرسيييييائل وارفاق ا بالمحضييييير وه بات رقم ال اتا اللي ورت منه الرسيييييالة، أو 

   المرسل منه الرسائل.البراد اإللكتروني الخا
بعد ذلك يتم  حالة المحضييير  لى النيابة المختصييية والتي تصيييدر قرارها باتسيييتعا       

 ح رقم ال اتا المبـع  نه أو البراد اإللكتروني لمعرفة اسم حاحبه وبياناته، وهذا  بت  
 وقوه الجرامة يتم  حالة المت م  لى المحاكمة.

فيجب  ـى المجني  ـيه أو وكيـه الخا  تقديم با  خال  ا ة أقيييييييييييي ر وذلك      
ا لنع المييادة   مح قييانون اإلجراءات الجنييائييية والتي تنع  ـى: " ت يجوز أن   3طبقيي 

ترفع الد وو الجنائية  ت بناء  ـى قيييييييكوو قيييييييف ية أو كتابية مح المجني  ـيه أو مح  
و  لى أحد مأموري الضييييييييييييبب القضييييييييييييائي في الجرائم  وكيـه الخا   لى النيابة العامة أ

المنصييييييييييييييو   ـي يا في مواد قيانون العقوبيات، وكيلليك في األحوال األخرو التي ينع  
 ـي ا القانون، وت تقبل الييييييييكوو بعد  ا ة أقييييييي ر مح يو   ـم المجني  ـيه بالجرامة  

 .(1)وبمرتكب ا ما لم ينع القانون  ـى خات ذلك
 ض الجرائد هلج العقوبة مح ناحية القانون المصري، من ا:  ولقد تناولت بع     
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، حييييث قيييال الخبير القيييانوني نجييييب مياد:  ن اآلونييية البوابــة نيو   مــا جــاء في  -١
األخيرة قييييي دت ارتفا  ا في جرائم السيييييب والقلت  بر اإلنترنت، أو ال اتا سيييييواء  ح  

اتجتما ي مثل فيس بوك، أو واتس طراق المكالمات، أ  الرسييائل، أ  مواقع التواحييل 
آب وغيرها، واتسيييياءل كثيرون  ح هلج الجرامة و قوبت ا واإلجراءات التي يتم اتخاذها  

  ند تعر  أحد األقخا  لـسب أو القلت.
وأوضيح الخبير القانوني طرا اإلجراءات القانونية والفرا بيح السيب والقلت ومدة       

نون خييا  ينظم الجرائم المتعـقيية بيياإلنترنييت  يياميية تقييديم البا  ونظر ا لعييد  وجود قييا
،  302وجرامة السييييييييب أو القلت  ح طراق اإلنترنت خاحيييييييية، يتم الـجوء لـمواد أرقا  

مكرر ا مح قييييانون العقوبييييات لـعقيييياب  ـى    308،  308،  607،  306،  30٤،  303
 هاتيح الجرامتيح.

قيل  ح ألفي جنييه وت وأضييييييييييييييات بيأنيه يعياقيب  ـى هيلج الجرامية بيالورامية التي ت ت     
تفاد  ح  يرة آتت جنيه، وهذا تضمح العيب أو اإلهانة أو القلت أو السب طعن ا في 
 ر  األفراد أو خدقييييييييا لسييييييييمعة العائات تكون العقوبة الحبس والورامة مع ا  ـى أت 
تقل الورامة في حالة النيير في  حدو الجرائد أو المطبو ات  ح نصيا الحد األقصيى  

 الحبس  ح ستة ق ور.وأت يقل 
ونوج  لى أن اإلجراءات القانونية التي يجب اتخاذها  ند التعر  لـسب أو القلت      

 ح طراق اإلنترنيت )رسييييييييييييييائيل الواتس آب أو فيس بوك أو البرايد اإللكتروني( تختـا  
باختات التطبيق اللو تم مح خاله السييييييييب أو القلت، فإذا تم السييييييييب أو القلت  ح  

فيس بوك" فقب فيتم تحرار المحضييييييير  ح طراق مباحث اإلنترنت وهي طراق تطبيق "
الج ة الوحيدة المختصيييية ب لا األمر، أما  ذا تم السييييب  ح طراق تطبيق "الواتس آب" 
بدون تطبيق "فيس بوك" يتم تحرار المحضييير في مباحث اتتصييياتت فقب وهي الج ة 

 المختصة الوحيدة ب لا اليأن.
األحوال يجب اتحتفال أوت  بالرسيييييييييائل التي تحتوي  ـى  وأضيييييييييات أنه في جميع       

السييب أو القلت  م التوجه  لى الج ة المختصيية كما ذكرنا وتقديم با  بالواقعة وه بات 
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نع هلج الرسييييائل بالمحضيييير وهن أمكح طبا ة هلج الرسييييائل وه بات رقم ال اتا اللي 
المختصة والتي تصدر قرارها  وردت منه هلج الرسائل، سيتم  حالة المحضر  لى النيابة  

باتسيييييييتعا   ح رقم ال اتا المبـع  نه لمعرفة اسيييييييم مالك هلج الرقم وبياناته وهذا  بت  
 وقوه الجرامة يتم  حالة المت م  لى المحاكمة بت مة السب والقلت.

وأكد أنه ت بد أن يتم تقديم البا  خال  ا ة أقيييييييييييي ر مح يو   ـم المجني  ـيه       
ـيه بيالجرامية   وبمرتكب يا  ـى ان يقيد  البا  مح المجنى  ـييه بيييييييييييييييخصييييييييييييييه أو مح وكي

الخا  )أي بموجب توكيل خا  بالبا   ح واقعة السيب أو القلت التي تعر  ل ا 
المجنى  ـيه(، وانحصير اتختصيا  نو ي ا بنظر الد اوو الجنائية الناقي ة  ح جرائم  

 .(1)اكم اتقتصاديةالسب والقلت  بر تطبيقات التواحل اتجتما ي بالمح
واتسيييييييييييييييياءل كثيرون  ح هيييلج جرامييية و قوبت يييا،  :  في جريــدة أخبــار اليوموجــاء    -2

واإلجراءات التي يتم اتخاذها  ند تعر  أحد األقييخا  لـسييب أو القلت، للا كيييفت 
 »بوابة أخبار اليو « خال في السطور التالية،  قوبت ا  ـى لسان خبراء قانون.

د م ران، مدير مركف القاهرة لـدراسييييات السييييياسييييية والقانونية،  ن وأكد الدكتور أحم     
السييييييب والقلت  ـى "السييييييوقيييييييال ميديا" هي مجمو ة جرائم يعاقب  ـي ا القانون؛ ألن  
المييييره المصيييري يتعامل مع أمر اسيييتخدا  التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السيييباب،  ـى  

لت، وكيلليك جرامية  سيييييييييييييياءة أنيه "جرائم متعيددة"، هي جرامية سييييييييييييييب، وأخرو جرامية قي
اسييييتخدا  التكنولوجيا، وأيضييييا جرامة تعمد اإلسيييياءة  ح طراق النييييير، فبعد   بات ذلك 
يتم تحرار محضييييييير،  م  حالة األمر  لى النيابة العامة أو المحكمة اتقتصيييييييادية،  ـى  
ا تبار أن هلا السيـوك يييكل ارتكابا لجرائم متعددة تسيت دت اإلهانة والحد مح الكرامة، 

 وهلا كـه يستوحب العقاب.

 

السييييا ة العاقييييرة وسييييت  ييييير دقيقة مسيييياء، البوابة نيوز: قانون   -20١9/ سييييبتمبر  ١5األحد  ( (1
 أق ر  قوبة جرائم السب  ـى اإلنترنت  ـى موقع: 6الحبس 

    com.albawabhnews 
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وأضيات م ران لييييييييييييييي»بوابة أخبار اليو «، أن هناك  دد مح الييروج يجب توافرها       
لتقديم با  مح هلا النوه، هي ضيييييرورة وجود "سيييييكراح قيييييوت" أو نسيييييخة مح حيييييفحة  
المت م مرتكب هلج الجرامة مح قبل المجني  ـيه، وبعد ذلك يتم تحرار محضيييييييييييييير في 

 "مباحث اتنترنت".
وأوضييييح أن أهم أركان جرامة السييييب والقلت، هو ركح العانية، وهلا يتحقق  ح       

 طراق النير، وأيضا ركح تعمد  هانة المجني  ـيه.
وهنييا يعيياقييب المت م بييالوراميية أو الحبس، والحبس هنييا يكون وجوبيييا، وقييد يصيييييييييييييييل      

م ألا جنييه، وال يدت مح الحك 200سيييييييييييييينوات بحيد أقصييييييييييييييى، وغرامية    3الحبس  لى  
 القضائي   بات اإلدانة ألخل تعواض قد يصل  لى مـيون حنيه.

وارو األستاذ طارا العوضي، المحامي بالنقض أن العير سنوات األخيرة ق دت       
زاادة في اسييييييتخدا  اتنترنت وخاحيييييية وسييييييائل التواحييييييل اتجتما ي، واسييييييتول بعض 

ح الميره المصري ضعات النفو  ذلك مح أجل تصفية الحسابات أو التي ير، للا فط
 ذلك وأ د مادة في قانون العقوبات بيأن " ساءة استخدا  وسائل التواحل اتجتما ي".

ا أن      وأضيييييات العوضيييييي أن المييييييره جعل الحبس وجوبيا في هلج الحالة، موضيييييح 
"السيييييييييييييييب والقييلت" في قييانون العقوبييات ت ييييييييييييييييمييل الحبس  ت في حيياليية "الطعح في 

 األ را ".
ذا كان ال دت مح التيييييييييي ير أو "اتبتفاز"  ـى "فيس بوك" الحصيييييييييول وذكر أنه       

سينوات سيجح، ولفت  5 ـى منفعة مادية أو  ينية أو جنسيية ، ف نا تصيل العقوبة  لى 
 لى أن مبييياحيييث اتنترنيييت تكون البطيييل في هيييلج الحييياتت، وتنجح في رد ا تبيييار أي  

 .(1)مواطح تعر  إلساءة  ـى مواقع التواحل اتجتما ي
  وجاء في جرائم السب والقذف عن طريق االنترن  في القانون المصري  -3

 

 ، السييييييييييييا ة الثامنة و اث و ا ون دقيقة 2020/ نوفمبر  9ار اليو  ات نيح الموافق  جرادة أخب( (1
 newdetails/news/Com.akhbarelyomمساء  ـى موقع:                                  
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قيييييي دت البيييييييراة  بر القرون الماضييييييية  ورتيح غيرتا وجه التاراد وطبيعة الحياة وهما 
الثورة الفرا ية والثورة الصييييييييينا ية، فاألمر المؤكد أن العالم يعيش اليو  الثورة الثالثة أو 

بعض وهي  ورة تكنولوجييا المعـوميات، فيالثورة الجيدييدة الموجية الثيالثية كميا يسييييييييييييييمي يا ال
قوام ا المعـومات والمعرفة التي أحييييبحت أسيييياسييييا لـتنمية وزاادة اإلنتاج وسيييير ة اتخاذ 
القرار الصييييييييييييييحيح، وهو مييا أدو  لى ظ ور الكمبيوتر ذلييك الج يياز الييلي يتعييامييل مع 

 المعـومات ومفود بقدرات بار ة.
ييييييييات أو اختراه جديد أدو اسيييييييتخدا  الكمبيوتر ومح ولكح كما هو قيييييييأن كل اكت     

بعدج اإلنترنت  لى مييييياكل أخاقية وقانونية د ت الفقه والقضيييياء في بعض الدول  لى 
بحث  ما  ذا كانت القوانيح القائمة تكفي لمواج ة بعض اتسيتخدامات غير المييرو ة 

ال بنصيييو  جنائية  للنترنت أ  أنه يتعيح  ـى المييييره أن يتدخل لمواج ة هلج األ م
 جديدة كفيـة بمواج ت ا.

وهي كـ ا أمور تسييييتوجب التصييييدي ل لج الظاهرة بالبحث والدراسيييية تسييييتيعاب هلج     
التقنية ورحيييييييييييدها لـوقوت  ـى مخاطرها وهمكانية مواج ت ا تييييييييييييراعيا ، فإن تحقق هلا 

ترك كـه... ال دت بتمامه ف لا توفيقا مح هللا، وهن تحقق بعضيييييييييه فما ت يدرك كـه ت ي
ولعييل ذلييك كـييه يجرنييا  لى مف و  الجرائم األخاقييية  بر اإلنترنييت واقصيييييييييييييييد بييه كييافيية 
األفعال والسيييـوكيات التي تقع بات تداء  ـى  ناحييير البي ة األخاقية وبصيييفة خاحييية  
تـك األفعال التي تسييييييتخد  في ارتكاب ا قييييييبكة اإلنترنت مثل الفعل الفاضييييييح واإل ان  

لفجور والسييييب والقلت والتييييي ير بسييييمعة اآلخراح وكافة الصييييور  ح البواء وممارسيييية ا
 األخرو المرتبطة بللك والتي مح قأن ا أن تحدث تـو ا  أخاقيا . 

ـيك األفعيال وميا تحوا يا مح حييييييييييييييدا أو كيلب أو واقع أو تعيدي كيانيت فرحيييييييييييييية       ت
محتوو   لنيييطاء اإلنترنت لـخروج  ح التقاليد واأل رات السييـيمة بارتكاب  مة جرائم في

ما يكتبوج وتعد جرائم السيب والقلت مح الجرائم التي ل ا األ ر البالع سيـبا   ـى قيخع 
 ذ يسيييييياء    اإلنسييييييان، وهي األكثر قيييييييو ا  وانتيييييييارا خاحيييييية بعد ظ ور قييييييبكة اإلنترنت 
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اسيييييييتخدام ا لـنيل مح قيييييييرت الوير أو كرامته أو ا تبارج أو تعرضيييييييه  لى بوض النا  
 لـمجني  ـيه  ـى قكل رسالة بيانات.  واحتقارهم بما يتم  رساله

مح ذات القانون يعاقب  ـى القلت بورامة ت تقل  ح سييييبعة   303وتنع المادة       
آتت وخمسيييييييمائة جنيه وت تفاد  ـى   نيح و ييييييييراح ألا وخمسيييييييمائة جنيه. فإذا وقع 
القلت في حق موظا  ا  أو قيييخع ذي حيييفة نيابية  امة أو مكـا بخدمة  امة،  

لك بسيييييبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الورامة التي وكان ذ 
ت تقل  ح خمسيييييييييييية  ييييييييييييير ألا جنيه وت تفاد  ـى  ا يح ألا جنيه. وتنع المادة 

مح ذات القانون كل سيييييب ت يييييييتمل  ـى  سيييييناد واقعة معينة بل يتضيييييمح بأي   306
ب  ـيه في األحوال المبينة بالمادة وجه مح الوجوج خدقييييييييييييا لـيييييييييييييرت أو ات تبار يعاق

 بورامة ت تقل  ح  ا ة أتت جنيه وت تفاد  ـى خمسة  يرة ألا جنيه. ١7١
مح ذات القانون  ذا تضيييييييييييييمح العيب أو اإلهانة أو القلت أو   308وتنع المادة       

( طعنا في  ر  األفراد أو ١7١السيب اللي ارتكب بإحدو الطرا المبينة في المادة )
ا لسييمعة العائات تكون العقوبة الحبس والورامة معا في الحدود المبينة في المواد خدقيي
 ـى أت تقيل الورامية في حيالية النييييييييييييييير في  307، 306،  303، ١82، ١8١، ١79

احدو الجرائد أو المطبو ات  ح نصيييييييييا الحد األقصيييييييييى وأت يقل الحبس  ح سيييييييييتة  
 ق ور.

( مح ذات القيييانون كيييل مح أغرو واحيييدا أو أكثر بيييارتكييياب  ١7١وتنع الميييادة )     
جناية أو جنحة بقول أو حييييييييييييال ج ر به  ـنا أو بفعل أو  يماء حيييييييييييدر منه  ـنا أو 
بكتابة أو برسييييو  أو حييييور أو حييييور قييييمسييييية أو رموز أو أية طراقة أخرو مح طرا 

ائل العانية يعد قييييييييراكا في فعـ ا التمثيل جعـ ا  ـنية أو بأية وسيييييييييـة أخرو مح وسيييييييي
واعياقيب بيالعقياب المقرر ل يا  ذا ترتيب  ـى هيلا اإلغراء وقوه تـيك الجنيايية أو الجنحية  
بالفعل. أما  ذا ترتب  ـى اإلغراء مجرد اليييييروه في الجرامة فيطبق القاضييييي األحكا   

 القانونية في العقاب  ـى اليروه. 
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ليرطة مح ضبب م ند  مصري يقو  بنير  ففي جم وراة مصر العربية تمكنت ا     
معـومات كاذبة  ـى  حدو مواقع الواب ب دت التيييي ير بعائـة مسييي ول مصيييري وابنته  

 6  وفي واقعة مما ـة أحيييييييييييييدرت محكمة جنح مسيييييييييييييتأنا النفهة بالقاهرة حكما بالحبس
أقيييي ر  ـى أحد األقييييخا  قا  بإنييييياء موقع خا  له  ـى قييييبكة اإلنترنت ووضييييع  

 .(1)م  باحية مركبه  ح  حدو الفتيات ومعـومات تمس قرف ا وسمعت ا ـيه حورا  ت
ــيال ميديا  -٤  حيث   وجاء في بلدنا اليوم ما هي عقوبة الســــب والقذف في الســــوشــ

أحيييبحت جرامة السيييب والقلت  بر اإلنترنت مح الجرائم المنتييييرة، والتي باتت تييييكل 
التيي ير ب م  بر وسيائل التواحيل خطر ا كبير ا؛ ألن ا تضير بسيمعة أقيخا  مح خال 

 اتجتما ي والسوقيال ميديا، وكللك  بر الرسائل اإللكترونية.
وفي هلج الناحية يوضح لنا المحامي محمد قورو في تصراح خا  لييييييييييي "بـدنا اليو "، 
 قوبة السييب والقلت في السييوقيييال ميديا، فقال: يعتبر السييب والقلت  ـى "السييوقيييال 

رائم يعاقب  ـي ا القانون؛ ألن المييييييره المصيييييري يتعامل مع ميديا" ضيييييمح مجمو ة ج
أمر اسييييييييييييييتخدا  التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السييييييييييييييباب،  ـى أن ا "جرائم متعددة"، هي  
جرامة سييييب، وأخرو جرامة قلت، وكللك جرامة  سيييياءة اسييييتخدا  التكنولوجيا، وأيضييييا  

تحرار محضير،  م  حالة فبعد   بات ذلك يتم    -جرامة تعمد اإلسياءة  ح طراق النيير  
األمر  لى النيابة العامة أو المحكمة اتقتصيييييادية،  ـى ا تبار أن هلا السيييييـوك يييييييكل 

 ارتكابا لجرائم متعددة تست دت اإلهانة، وهلا كـه يستوحب العقاب.

 

أحمد حسيييح  بد الحميد  رابي/ جرائم السيييب والقلت  ح طراق اإلنترنت في القانون المصيييري ( (1
ا،  ـى موقع:20١٤ونيو / ي20بتاراد    ، السا ة الخامسة و اث وأربعون دقيقة حباح 

                                                                                  

notes/com.facebook 
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فيعاقب المت م بالورامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبي ا، وقد يصل الحبس      
ألا جنيه، وال دت مح الحكم القضائي   بات   200صى، وغرامة  سنوات بحد أق  3 لى  

 .(1) اإلدانة ألخل تعواض قد يصل  لى مـيون حنيه
  
 

  

 

قانوني  -السيوقييال ميديا وقيروج تحرار محضير –ما هي  قوبات السيب والقلت   –بـدنا اليو  ( (1
 news                                          /com.baladnaelyoum يجيب  ـى موقع:
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 المبحث السابع 

    صفة توبة مرتكب جريمة العرض القولية 
وأما حفة التوبة التي ب ا يرفع الحكم بالفسق  ح مرتكب جرامة العر  القولية      

 فــعـماء في ا  ا ة أقوال:وتقبل ق ادته، 
دَّ فيييه، وبييه قييال   القول األول: ت تكون  ت بييأن يكييلب نفسيييييييييييييييه في ذلييك القول الييلي حييس

واإلما    (2)وهو ملهب اإلما  الييييييييافعي، (1)والييييييييعبي وقتادة  -رضيييييييي هللا  نه  - مر
 .(3)أحمد 

 

(،  206/  2( مختصيييييير حييييييحيح اإلما  البخاري، ألبي  بد الرحمح محمد ناحيييييير الديح األلباني)(1
ر والتوزاع، الراا ، الطبعة: األولى.  ج/ مكَتبة الَمعارت لـنَّيو

فأمر هللا  ف وجل أن يضيييييرب القاذت  مانيح، وت  :-رةمه هللا تعالى  -قال اإلمام الشــــافعي  ( (2
تقبل له قيي ادة أبدا، وسييماج فاسييق ا  ت أن يتوب، فقـنا: يـف  أن يضييرب  مانيح، وأن ت تقبل له قيي ادة 
وأن يكون  ندنا في حال مح سمي بالفسق  ت أن يتوب، فإذا تاب قبـت ق ادته، وخرج مح أن يكون 

(، ج: دار المعرفة 9٤/  7مي بالفسييق قال وتوبته  كلابه نفسييه. األ  للما  اليييافعي )في حال مح سيي
  .١990هي/١٤١0بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النير:  –

ـيت قيييييييييييييي يادتيه، وزال  جـاء في المغني البن ـقداـمة(  (3 : وهذا تياب مرتكيب جرامية العر  القوليية، قب
نفسيييييييه، فيقول: كلبت فيما قـت. الموني تبح قدامة    وتقبل قييييييي ادته  ندنا، وتوبته أن يكلب الفسيييييييق،

(١0 /١78 ،١80.) 
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منيه : يكفي في توبتيه أن يصييييييييييييييـح واحسييييييييييييييح حياليه، وانيد   ـى ميا كيان  القول الـثاني
وهو ملهب ، (1)واسييييييييتوفر، وهن لم يكلِاب نفسييييييييه، وهلا القول اختارج ابح جرار الطبري 

 .(2)-رحمه هللا -مالك 
  

 

الطبري (  (1 القرآن، ألبي جعفر محمييييد بح جرار  تييييأواييييل  البيييييان في  الطبري = جييييامع  تفسييييييييييييييير 
 (، تحقيق: أحمد محمد قاكر، ج/ مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى.١08/١9)

 -(، ج: مطبعة السييعادة 207/  5ا الباجي )( المنتقى قييرل الموطأ، ألبي الوليد سييـيمان بح خـ(2
 بجوار محافظة مصر، الطبعة: األولى.



 

 

 التدابير الوقائية من الوقوع يف جريمة  الِعْرض القولية  - 3

 

171 

 .(1)ت تقبل ق ادته أبدا -رحمه هللا –قال اإلما  أبو حنيفة القول الثالث:  
بييأن   ن توبيية مرتكييب جراميية العر  القولييية ت تكون  ت  أدلـة القول األول القـائلون:  

دَّ فيه  يكلب نفسه في ذلك القول اللي حس
اســتدلوا على أن من ارتكب جريمة العرض القولية ال تكون إال بأن ي كذب نفســه       

 :بأدلة من القرآن الكريم، واألثر، والمعقول
 من القرآن الكريم: -أوالً  
 . (2) ڌڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ڌ  قول هللا تعالى: -1

دلت اآلية الكرامة  ـى أن مح تاب وحيييييييييييييـح حاله فيييييييييييييي ادته تكون مقبولة،  فقد      
 .(3)قراطة أن يكلب نفسه في ذلك الحد 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ    ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ   قول هللا تعالى:  -2

 .(4)ڌڑ
 ن هللا تعييالى قييد أخبر في هييلج اآلييية أن مرتكييب جراميية العر  وجــه الــداللــة:       

القولية كاذب في حكم هللا تعالى  ذا لم يأت بأربعة قيييي داء  ـى حييييحة ما نسييييبه لويرج  
 حتى لو كان حادق ا في حقيقة األمر.

 
 
 

 

جاء في بدائع الصيييينائع لـكاسيييياني: ن ى سييييبحانه وتعالى  ح قبول قيييي ادة الرامي  ـى التأبيد، ( (1
 (.27١/ 6فيتناول زمان ما بعد التوبة. بدائع الصنائع )

 . 5سورة النور اآلية: ( (2

 ( وما بعدها. ١78/  ١2القرطبي )( تفسير (3

 . ١3سورة النور اآلية: ( (4
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 من السنة: -ثانًيا
في   -حييييييـى هللا  ـيه وسييييييـم  -،  ح النبي-رضييييييي هللا  نه -ما روي  ح  مر       

»توبت م:  كلاب يييييييييم أنفس ييييييم،  ، قال: (1)ڌڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڌ قولييييييه تعالييييييى: 
 .(2)فإن كلَّبوا أنفَس م قسِبـَت ق ادت م«

الداللة:        جرامة وجه  مرتكب  اقتراج  كلاب  في  حراح  نع  الحديث  هلا  في 
    العر  القولية نفسه لصحة توبته.

 من األثر: -ثانًيا
رامة العر   واستدلوا مح األ ر  ـى أن التوبة ت تحصل  ت بأن يكلب مرتكب ج     

في حدِا أبي بكرة ونافع وقيبل بح معبد  ـى المويرة     القولية نفسيه بقصية سييدنا  مر
بح قيييعبة بالفنا، وفي ا أن  مر قال ل م: »توبوا تسقبل قييي ادتكم« فتاب رجان ولم يتب  

 .(3)أبو بكرة، فكان ت يقبل ق ادته
 بكرة فقال: أق د أنه زان«.وفي رواية: »فـما فر  مح جـد أبي بكرة، قا  أبو      
 قـت: وهلا يدلُّ  ـى أن المراد بطـب توبت م  كلاب أنفس م.     

 

 . 5سورة النور جفء مح اآلية: ( (1

ومح سييورة الجح،    كتاب: ومح كتاب التفسييير، باب:  فاج الفاروا  مر بح الخطاب في مسييندج،( (2
وأقواله  ـى أبواب العـم،   مسييند الفاروا أمير المؤمنيح  مر بح الخطاب    (.١/62( )١١6برقم: )

 –ألبي الفيداء  سييييييييييييييميا ييل بح  مر بح كثير، تحقيق:  ميا  بح  ـي بح  ميا ، ج/ دار الفال، الفيو  
مصيييييييييييييير، الطبعية: األولى، و فاج ابح مردوايه في اليدر المنثور في التفسييييييييييييييير بيالميأ ور  ح ابح  مر  

 بيروت. –(، ج/ دار الفكر ١3١/ 6حمح بح أبي بكر جال الديح السيوطي)لـييد/  بد الر 

َنا، َونسكِاَل ِزَااِد َفَحدَّ  سمَ (3 َبَة َ َاَ ِة ِبالفِا عو ِ َد َ ـَى الومسِويَرِة بوِح قيييييس يِاِب َقاَل: قيييييَ رس الثََّاَ َة، ( َ ِح ابوِح الومسسيييييَ
َ اَدتسكسمو  َبلو قييييَ : »تسوبسوا تسقو َ اَدَتهس.  فاج  بد َوَقاَل َل سمو َبلس قييييَ َرَة، َفَكاَن َت َيقو َاِن، َوَلمو َيتسبو َأبسو َبكو «، َفَتاَب َرجس

[ ٤]النور: ڌ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڌ بياب قوليه:  كتياب الطاا،  الرزاا الصيييييييييييييينعياني في مصيييييييييييييينفيه،
برقم(7/38٤) العـمي١356٤:)  ،  المجـس  ج/  األ ظمي،  الرحمح  حبييييييييب  تحقيق:  ال نيييييييد،   -(، 

 .الثانية الطبعة:
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فقد دلَّ هلا األ ر  ـى أن مح ارتكب جرامة العر  القولية فا تقبل له قيييييييييييي ادة      
 .(1)حتى يكلب نفسه، ومح  امَّ فا تقبل توبته  تَّ أن يكلب نفسه كما قال الفهري 

 من المعقول: -ثالًثا
 واستدلوا من المعقول بما يأتي:

 ن العقل يقضييييييي بأن مح ارتسكب في حقه جرامة العر  القولية قد تـوث بنسييييييبة       
 .(2)هلج الجرامة له، فإكلابه نفسه يفال ذلك التـواث، فتكون التوبة به

أ را    مما سييييبق يتضييييح أن  كلابه نفسييييه هو ضييييد اللنب اللي ارتكبه وهتك به     
النا  بالباطل، فينبوي أن يتط ر مح هلج الجرامة النكراء بالتوبة منه، والتوبة تحصييل  

 بإكلابه نفسه لينتفي  ح المقلوت العار اللي الحق به.
ــن ةاله، ويندم على ما  ــلح ويحســ أدلة القول الثاني القائلون يكفي في توبته أن يصــ

 كان منه ويستغفر، وإن لم يكذِ ب نفسه
 استدلوا بالقرآن الكريم، والمعقول:

 القرآن الكريم، ومنه: -أوالً 
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڌ  قوله تعالى:

، فاسييييييتثنى مح  (3)ڌڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڱڱ
 نه  ت ما خصييه  تاب بعد ذلك وذلك يقتضيييي أن مح تاب فإن هلج األحكا  كـ ا ترفع 

 .(4)الدليل؛ ألن اتستثناء متعقب لجميع ا
 

 

(، تحقيق: سييالم محمد  طا، ١07/  7اتسييتلكار، ألبي  مر يوسييا بح  بد هللا بح  بد البر )( (1
 بيروت، الطبعة: األولى. –لمحمد  ـي معو ، ج/ دار الكتب العـمية 

 (. ١80/ ١0( الموني تبح قدامة ) (2

 .   5،  ٤النور اآليتان: ( سورة (3

 (.208/ 5المنتقى قرل الموطأ )(، ١80/  ١2تفسير القرطبي )( (4
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 من المعقول: -ثانًيا
ـــحاب القول الـثاني من المعقول:   ـــتدل أصـــــــ بيأنيه يحتميل أن يكون مرتكيب جرامية اســـــــ

العر  القولية حييييييييادق ا في ات امه لمح ارتكب في حقه هلج الجرامة،  ت أنه لم يتمكح  
حييحة قوله، فـو قـنا باقييتراج تكليب نفسييه يكون  احييي ا  مح  قامة البينة المعتبرة  ـى  

 بتكليب نفسه وهو حادا.
 اعتراض: 
بأن احتمال كونه حيييييييادق ا في مقالته ت ا تبار له؛ ألنه  ونوقش هذا االســـــتدالل:       

ڌ  ڎ  ڌ  كاذب في حكم هللا تعالى وهن كان حيييييييييادق ا في نفس األمر، بدليل قوله تعالى:

 .(1)ڌڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 أدلة القول الثالث 
 استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه ال تقبل ش ادته أبدا

 استدل من القرآن الكريم والمعقول:
 القرآن الكريم، ومنه: -أوال

 .(2)ڌ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڌ :قوله تعالى

 

 .    ١3النور جفء مح اآلية: ( سورة (1

 .   ٤النور جفء مح اآلية: ( سورة (2
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ڳ  ڳ  ڳ  ڌبظياهر مطـق قوليه تعيالى:   -رحميه هللا  –فقيد أخيل اإلميا  أبو حنيفية       

، فا تقبل  (1) ن هللا تعالى نع  ـى األبد وهو ما ت ن اية لهحيث قال:    ،ڌڱڱ  ڱ
 .(2)ق ادته  ذا تاب 

 فبناء  ـى قوله:  ن الضمير يرجع  لى أقرب ملكور، وأقرب ملكور قوله تعالى:      

 .(3)ڌ  ڱڳ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ ڌ
 :اعتراض: يناقش استدالل اإلمام أبو ةنيفة باآلية

}ِ تَّ الَِّليَح    (4)ڌڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڌ   نَّ التاوبَة تعملس فيه، لقوله بعَد ذلك:     
َ  قبـَهس  ـَحسوا{ اآلية  وهلا اتسيييييييييتثناءس راجِع  لى جميع ما َتقدَّ ِد َذِلَك َوَأحيييييييييو ،  ( 5)َتابسوا ِمحو َبعو

 .(6)وهو  ا ة أحكا ، الجـد، ورد ق ادته دائم ا، والفسق
 .(7)  ن رد الي ادة مح تتمة الحد من المعقول: قالوا:  -ثانًيا

 
 

 

 (. ٤00/ 7العناية قرل ال داية، ألبي  بد هللا محمد بح محمود البابرتي )( (1

تحقيق:  بد السا  محمد   (،355/  3أحكا  القرآن، ألبي بكر أحمد بح  ـي الرازي الجصا )(  (2
 لبنان، الطبعة: األولى. – ـي قاهيح، ج/ دار الكتب العـمية بيروت 

 .   ٤النور جفء مح اآلية: ( سورة (3

 .   5النور جفء مح اآلية: ( سورة (4

 (. ١2٤/ 7( المسالك في قرل موطأ مالك )(5

(،  37٤/  5( فتح ذي الجال واإلكرا  بيييييييييرل بـو  المرا ، لـييييييييييد: محمد بح حييييييييالح العثيميح )(6
قيق وتعـيق: حيبحي بح محمد رمضيان، أ   سيراء بنت  رفة بيومي، ج: المكتبة اإلسيامية لـنيير تح

 والتوزاع، الطبعة: األولى.

 (.١3/207 مدة القاري قرل ححيح البخاري، ) -( اإلما  أبو محمد محمود بدر الديح العيني (7



 

 

 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 

176 

 القول الراجح 
بعد ذكر أقوال الفق اء وأدلت م والمناقيييية يتبيح بجاء  واضيييح أن القول الراجح هو       

دَّ ما ذهب  ليه القول األول القائل:   ت تكون  ت بأن يكلب نفسيييه في ذلك القول اللي حس
، وذليك لقوة أدلت م، وألنيه ت يفول العيار  ح مح رسمي ب يلج الجرامية  ت أن يكيلب فييه

رامة نفسه وت محظور مح  كلاب نفسه، لـدتلة الصراحة لنية الكرامة مرتكب هلج الج
 ـى ذلييك، وألنييه ت تتحقق المقصييييييييييييييود مح التوبيية  ت بييللييك، فضييييييييييييييا   ح أن مجرد 
اتسييييتوفار ت مصييييـحة فيه لمح ارتكب في حقه جرامة العر  القولية، وت يحصييييل له 

مح هلا اللنب، فإن فيه براءة  رضيييييييييه مما رماج به، فا يحصيييييييييل به مقصيييييييييود التوبة  
حقيح: حق هلل وحق لـعبييد، وحق العبييد ت يؤدي  ت بتكييليييب مرتكييب جراميية العر   

  القولية نفسه.
و ـى هيلا فحكم هللا في مرتكيب جرامية العر  القوليية أن يعياقيب  قوبية المفتري       

ا، فيـفمييه أن يعترت بييأنييه كيياذب  نييد هللا كمييا أخبر هللا   الكيياذب وهن كييان خبرج مطييابقيي 
ا، فييأي توبيية لييه، وهييل هييلا  ت  تعييالى  نييه، فييإذا لم يعترت بييأنييه كيياذب وجعـييه هللا كيياذبيي 

 . محض اإلحرار والمجاهرة بمخالفة حكم هللا اللي حكم به  ـيه؟!
 الخالصة:  

اليييييييييياره قد رتب  ـى مح ارتكب جرامة العر  القولية ورميه المحصيييييييييح أو إن       
 الجـد  مانيح جـدة، ورد الي ادة، والحكم  ـيه بالفسق.المحصنة  ا ة أقياء، 

ڻ  ڻ  ڌ وقد أردت هللا سيييبحانه وتعالى ذلك الجفاء باسيييتثناء التائبيح فقال تعالى:     

 .(1)ڌڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
ومح  مَّ فييإن التوبيية هي الرجوه  لى هللا بعييد ات را   نييه سييييييييييييييبحييانييه وتعييالى،      

واإلقبال  ـيه بعد اإلدبار، وكفى بالمعصيييية   راضيييا  وهدبارا  بل فرارا  مح حظيرة قدسيييه، 
 وساحة رحمته.

 

 .   5( سورة النور اآلية: (1
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والتوبة الصيييييييييادقة النصيييييييييول تط ر القـب، والجوارل، مح أدران اللنوب، وأوسيييييييييا       
لج المعياني هي معرفية ميا في اليلنيب مح اإلضييييييييييييييرار بيالنفس، واتبتعياد  ح  الخطياييا، وهي

سيييياحة الرحمة، ومنفلة الرضييييوان، فا تحصييييل التوبة دون أن يتحقق هلا المعنى تحققا   
 يقينا .

والتوبية تحصييييييييييييييل بيالنيد  ومقييا  النيد  أن يقـع مرتكيب جرامية العر  القوليية فور ا  ح  
تي بعد ذلك دور العف   ـى أن ت يعود في المستقبل  اتستمرار في اللنب الحالي،  م يأ

 أبدا ، وأن يبادر  لى التخـع مما فرج منه في الماضي.
  



 

 

 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 

178 

 الخاتمة 
الحمد هلل اللي بنعمته تتم الصالحات، خـق اإلنسان، وسخيييييير لييييييه كييييييييييل الكائنات       

لمخـوقات سييدنا وأسيبع  ـيه نعمه الظاهرات والباطنات، والصياة والسيا   ـى أقيرت ا
 محمد حـى هللا  ـيه و ـى آله وححبه وسـم.

 ،،، وبعد 
بتوفيق مح   -في ن اية هلا البحث المسسيييتقى مح التراث الفق ي اإلسيييامي، حاولت ف    
بيان موقا الفقه اإلسيييييييييييييامي والقانون الوضيييييييييييييعي مح بحث التدابير الوقائية مح    -هللا

دراسية تأحييـية مح منظور الفقه اإلسيامي والقانون  الوقوه في جرامة  الِعرو  القولية، 
الوضييييعي، حيث  ن النصييييو  الفق ية التي تعالا هلا الموضييييوه كثيرة، وأقوال الفق اء 
في ا حييييييراحة وواضييييييحة، فالفقه اإلسييييييامي غني باألحكا  والمبادُ التي تحكم سييييييـوك 

النتائا    اإلنسيييييييييييان في جميع المجاتت، ومح خال هلا البحث يسمكح اسيييييييييييتخا  أهم
 والتوحيات التي توحـت  لي ا مح خاله، ومح أهم النتائا ما يـي:

حرَّ  اإلسيييييييييييا  الوقوه في أ را  النا  بوير حق؛ وذلك حييييييييييييانة ل  را  مح    -١
 .الدنس، وحماية ل ا مح التـوث 

الييييي ادة في جرامة العر  القولية في الفقه اإلسييييامي تكون بأربعة قيييي ود، وهنما   -2
عة قيييي ود؛ ألنه فعل يمس الكرامة واليييييرت، فاحتيب فيه باقييييتراج األربعة  اقييييترطوا أرب

 فوجب اتحتياج في   باته.
في القانون تثبت مح خال تحرار محضيير،  م  الييي ادة في جرامة العر  القولية   -3

  حالة األمر  لى النيابة العامة.
حبس هنييا يكون  يعيياقييب المت م في جراميية العر  القولييية بييالوراميية أو الحبس، وال  -٤

 ألا جنيه. 200سنوات بحد أقصى، وغرامة  3وجوبيا، وقد يصل الحبس  لى 
 اتفق الفق اء  ـى أن مرتكب الجرامة القولية ت تقبل له ق ادة ما لم يتب. -5
قبول توبة مرتكب جرامة العر  القولية، وقبول ق ادته، مع  زالة اسم الفسق  نه    -6

 هو القول الراجح.
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التييييدابير الوقييييائييييية مح الوقوه في جراميييية العر  القولييييية أن ييييا ا تييييداء  ـى  مح    -7
 األ را .

 استحقاا الفسق والـعح والعلاب العظيم لمرتكب جرامة العر  القولية. -8
يسييييييييييييييتحق الـعح في اليدنييا واألخرة لقوليه تعيالى:   ن مرتكيب جرامية العر  القوليية   -9

 .ڌڻ    ڻ  ڻ   ڳ    ڳ  ڳ ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں ڌ
  ن مرتكب جرامة العر  القولية يعاقب في الفقه اإلسامي والقانون الوضعي. -١0
 .دنيواة وأخرواة قوبة مرتكب جرامة العر  القولية تكون  -١١
ت تكون  ت بيييأن يكيييلب القول الراجح في توبييية مرتكيييب جرامييية العر  القوليييية    -١2

دَّ فيه.  نفسه في ذلك القول اللي حس
 التوصيات فمن أهمها:  أما 
 توـيع العقوبة الراد ة مح قبل القانون لكل مح رمى النا  بالباطل. -1
تسـيب الضوء  ـى وسائل التواحل اتجتما ي واإل ا  لترهيب النا ، وتحليرهم    -2

 مح هلا الجر  الينيع.
هيلا العميل، وأقييييييييييييييكرج  ـى توفيقيه لي في  تميا     -تعيالى  –وأخيرا ، فيإني أحميد هللا      

وأن يتقبـه واجعـه خالصيييا  لوج ه، واوفر لي تقصييييري، كما أسيييأله أن يكتب لي األجر 
واحب  ني الوزر، وحييـى هللا  ـى نبينا محمد و ـى آله وحييحبه وسييـم، وآخر د وانا 

 أن الحمد هلل رب العالميح.
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 فهرست المراجع 
 القرآن الكريم.     

 من كتب التفسير:
ألبي بكر أحمد بح  ـي الرازي الجصييييييييييا ، تحقيق:  بد السييييييييييا  أحكا  القرآن،    -١

 لبنان، الطبعة: األولى. –محمد  ـي قاهيح، ج/ دار الكتب العـمية بيروت 
الجامع ألحكا  القرآن = تفسيييييييييييير القرطبي، ألبي  بد هللا محمد بح أحمد قيييييييييييمس   -2

 –تيب المصييييييييييييييراية اليديح القرطبي، تحقيق: أحميد البردوني وهبراهيم أطفيش، ج: دار الك
 القاهرة، الطبعة: الثانية.

تفسييييير ابح كثير، ألبي الفداء  سييييما يل بح  مر بح كثير، تحقيق: محمد حسيييييح    -3
بيروت، الطبعة  –قييمس الديح، ج: دار الكتب العـمية، منيييورات محمد  ـي بيضييون  

 األولى.
لرحمح بح  تفسييييييييير الثعالبي = الجواهر الحسييييييييان في تفسييييييييير القرآن ألبو زاد  بد ا  -٤

محمد بح مخـوت الثعالبي، تحقيق: اليييييييييد محمد  ـي معو ، واليييييييييد  ادل أحمد 
 بيروت، الطبعة: األولى.  – بد الموجود، ج: دار  حياء التراث العربي 

تفسييييييييير الرازي = مفاتيح الويب أو التفسييييييييير الكبير، للما  أبي  بد هللا محمد بح    -5
العربي   التراث  دار  حيييييياء  اليييييديح الرازي، ج/  بفخر  المـقيييييب  الرازي  بيروت،   – مر 

 الطبعة: الثالثة. 
 تفسير الييد محمد متولي اليعراوي، ج/ مطابع أخبار اليو . -6
تييأواييل القرآن، ألبي جعفر محمييد بح جرار   تفسييييييييييييييير الطبري = جييامع البيييان في  -7

 الطبري، تحقيق: أحمد محمد قاكر، ج/ مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى.
تفسييير القرآن، للما  أبي المظفر منصييور بح محمد السييمعاني، تحقيق: ياسيير بح    -8

السييييييييييييييعودييية، الطبعيية:    – براهيم وغنيم بح  بييا  بح غنيم، ج/ دار الوطح، الراييا   
 األولى.

لبنان،    –تحقيق: اإلما  أبي محمد بح  اقييييييييور، ج/ دار  حياء التراث العربي، بيروت 
 الطبعة: األولى.
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 من كتب السنة وشروة ا: -ثانًيا
البدر المنير في تخراا األحاديث واأل ار الواقعة في الييييييييييييرل الكبير، ألبي حفع   -١

ح سييييـيمان وااسيييير بح  ابح المـقح سييييراج الديح، تحقيق: مصييييطفى أبو الويب و بد هللا ب
 السعودية، الطبعة: األولى.-الراا   -كمال، ج/ دار ال جرة لـنير والتوزاع 

 -التعـيقات الحسيان  ـى حيحيح ابح حبان، ج: دار باوزار لـنيير والتوزاع، جدة   -2
 الممـكة العربية السعودية، الطبعة: األولى.

الحجاج بح مسيييييـم الجامع الصيييييحيح، المسيييييمى حيييييحيح مسيييييـم، للما  مسيييييـم بح    -3
 بيروت. -القييري النيسابوري، ج/ دار الجيل بيروت، دار األفاا الجديدة

الدر المنثور في التفسيير بالمأ ور  ح ابح  مر، لـيييد/  بد الرحمح بح أبي بكر   -٤
 بيروت. –جال الديح السيوطي، ج/ دار الفكر 

 طيا، ج/ دار الكتيب السيييييييييييييينح الكبرو للميا  البي قي، تحقيق: محميد  بيد القيادر    -5
 لبنات، الطبعة: الثالثة. –العـمية، بيروت 

السيييييييييييييينح الكبرو للميا  البي قي، تحقيق: محميد  بيد القيادر  طيا، ج/ دار الكتيب   -6
 لبنات، الطبعة: الثالثة.  -العـمية، بيروت 

السييييييييينح الكبرو، للما  أبو بكر البي قي، تحقيق: محمد  بد القادر  طا، ج/ دار   -7
 لبنات، الطبعة: الثالثة.  –لعـمية، بيروت الكتب ا

الكتاب المصيييييييينا في األحاديث واآل ار، ألبي بكر بح أبي قيييييييييبة، تحقيق: كمال   -8
 الراا ، الطبعة: األولى. –يوسا الحوت، ج: مكتبة الرقد 

المصيييييييييييييينا، للمييا  أبي بكر  بييد الرزاا الصيييييييييييييينعيياني، تحقيق: حبيييب الرحمح   -9
 ال ند، الطبعة: الثانية. -العـمياأل ظمي، ج/ المجـس 

المنتقى قييرل الموطأ، ألبي الوليد سييـيمان بح خـا الباجي، ج: مطبعة السييعادة    -١0
 بجوار محافظة مصر، الطبعة: األولى.
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الم لب في اختصيييييييييييييار السييييييييييييينح الكبير، ألبي  بد هللا محماد بح  سثمان اللاَهبيا    -١١
افعيا تحقيق: دار المييكاة لـبحث الع ـمِي، بإقيرات أبي َتميم َياسير بح  براهيم، ج/: الييَّ

 دار الوطح لـنير، الطبعة: األولى.
حاقييية السييندي  ـى سيينح ابح ماجه = كفاية الحاجة في قييرل سيينح ابح ماجه،   -١2

 بيروت. –ألبي الحسح محمد بح  بد ال ادي نور الديح السندي، ج/ دار الجيل 
 -الباقي، ج/ دار  حياء الكتب العربية    سيييينح ابح ماجه، تحقيق: محمد فؤاد  بد   -١3

 فيصل  يسى البابي الحـبي.
قيرل الطيبي  ـى مييكاة المصيابيح المسيمى بيييييييييييييييي )الكاقيا  ح حقائق السينح(،   -١٤

لـييييييد قييييرت الديح الحسيييييح بح  بد هللا الطيبي، تحقيق: د/  بد الحميد هنداوي، ج/ 
 طبعة: األولى.الراا (، ال -مكتبة نفار مصطفى الباز )مكة المكرمة 

قييييرل القسييييطاني =  رقيييياد السيييياري ليييييرل حييييحيح البخاري، للما  أبو العبا    -١5
قيييييييييي اب الديح أحمد بح محمد القسييييييييييطاني،  ج: المطبعة الكبرو األميراة، مصيييييييييير، 

 الطبعة: السابعة.
قيييرل سييينح ابح ماجه المسيييمى »مرقيييد ذوي الحجا والحاجة  لى سييينح ابح ماجه    -١6

ى سيييينح المصييييطفى«، لـييييييد محمد األميح بح  بد هللا العـوي، ج/ والقول المكتفى  ـ
 جدة، الطبعة: األولى. –دار المن اج، الممـكة العربية السعودية 

 مدة القاري قييييييييييييرل حييييييييييييحيح البخاري، ألبي محمد بدر الديح العيني، ج/ دار   -١7
 بيروت. – حياء التراث العربي 

لمختار لـحسييييييييييييح بح أحمد بح يوسييييييييييييا فتح الوفار الجامع ألحكا  سيييييييييييينة نبينا ا  -١8
الصيييييييييينعاني، تحقيق: مجمو ة بإقييييييييييرات الييييييييييييد  ـي العمران، ج/ دار  الم الفوائد،  

 الطبعة : األولى.
فتح ذي الجال واإلكرا  بييييييرل بـو  المرا ، لـيييييييد: محمد بح حيييييالح العثيميح،    -١9

مكتبة  تحقيق وتعـيق: حييييييبحي بح محمد رمضييييييان، أ   سييييييراء بنت  رفة بيومي، ج: ال
 اإلسامية لـنير والتوزاع، الطبعة: األولى.
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مجمع الفوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسييييييح نور الديح  ـي بح أبي بكر ال يثمي،    -20
 تحقيق: حسا  الديح القدسي، ج: مكتبة القدسي، القاهرة.

مختصير حيحيح اإلما  البخاري، ألبي  بد الرحمح محمد ناحير الديح األلباني،    -2١
ر والتوزاع، الراا ، الطبعة: األولى.ج/ مكتَ   بة الَمعارت لـنَّيو

مرقاة المفاتيح قييرل ميييكاة المصييابيح، ألبي الحسييح  ـي بح سييـطان محمد نور    -22
 لبنان، الطبعة: األولى. –الديح الما، ج/ دار الفكر، بيروت 

 لبنان. –مسند اإلما  اليافعي، ج/ دار الكتب العـمية، بيروت  -23
مسند الفاروا أمير المؤمنيح أبي حفع  مر بح الخطاب رضي هللا  نه وأقواله   -2٤

 ـى أبواب العـم، ألبي الفداء  سيييييييييييما يل بح  مر بح كثير، تحقيق:  ما  بح  ـي بح  
 مصر، الطبعة: األولى. – ما ، ج/ دار الفال، الفيو  

يب األرناووج،  مسيند المكثراح مح الصيحابة للما  أحمد في مسيندج، تحقيق: قيع  -25
  .  200١  -ه  ١٤2١و ادل مرقد، وآخرون، طبعة: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى  

مصيييييبال الفجاجة في زوائد ابح ماجه، ألبي العبا  قييييي اب الديح أحمد بح أبي    -26
بيروت،   –بكر البوحيييري اليييافعي، تحقيق: محمد المنتقى الكيييناوي، ج/ دار العربية 

 الطبعة: الثانية.
 مراج  الفقه: -اثالثً 
 من الفقه الحنفي: 
اتختييار لتعـييل المختيار، للميا   بيد هللا بح محمود بح مودود الموحييييييييييييييـي، مجيد  -١

 القاهرة. –الديح الحنفي، ج/ مطبعة الحـبي 
البناية قييييييييرل ال داية، ألبي محمد محمود بح أحمد بح حسيييييييييح بدر الديح العيني،    -2

 نان، الطبعة: األولى.بيروت، لب -ج/ دار الكتب العـمية 
العناية قيييييرل ال داية، للما  محمد بح محمد بح محمود، أكمل الديح أبي  بد هللا   -3

ابح اليييييييييد قيييييييمس الديح ابح اليييييييييد جمال الديح الرومي البابرتي، ج/ الناقييييييير: دار 
 الفكر.
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 –المبسييييييوج، للما  محمد بح أحمد قييييييمس األئمة السييييييرخسييييييي، ج/ دار المعرفة   -٤
  .١993 -ه ١٤١٤اراد النير: بيروت، ت

ال يدايية في قييييييييييييييرل بيدايية المبتيدي، ألبي الحسييييييييييييييح برهيان اليديح  ـي بح أبي بكر  -5
 لبنان. –المرغيناني، تحقيق: طال يوسا، ج/ دار احياء التراث العربي، بيروت 

بدائع الصييييييينائع في ترتيب الييييييييرائع في ترتيب الييييييييرائع، لعاء الديح أبي بكر بح    -6
 ساني الحنفي، ج: دار الكتب العـمية، الطبعة: الثانية.مسعود الكا

 من الفقه المالكي:
اتسيتلكار، ألبي  مر يوسيا بح  بد هللا بح  بد البر، تحقيق: سيالم محمد  طا،    -١

 بيروت، الطبعة: األولى. –لمحمد  ـي معو ، ج/ دار الكتب العـمية 
والتعـيل لمسييائل المسييتخرجة، ألبي الوليد محمد البيان والتحصيييل واليييرل والتوجيه   -2

ابح أحمد ابح رقييييد الجد، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، ج/ دار الورب اإلسييييامي، 
 لبنان، الطبعة: الثانية. –بيروت 

اللخيرة، ألبي العبا  قيي اب الديح أحمد بح  دراس القرافي، تحقيق: الييييد محمد   -3
 بيروت، الطبعة: األولى. -بو خبفة، ج/ دار الورب اإلسامي

ال يداية الكيافيية اليييييييييييييييافيية لبييان حقيائق اإلما  ابح  رفة الوافيية )قييييييييييييييرل حدود ابح    -4
 رفة(، ألبي  بد هللا محمد بح قاسيييييم األنصييييياري الرحييييياه، الناقييييير: المكتبة العـمية، 

 .الطبعة: األولى، قرل حدود ابح  رفة
القاهرة،   –فيد، ج/ دار الحديث بداية المجت د ون اية المقتصيييييييييييد، تبح رقيييييييييييد الح  -5

  .200٤ -ه١٤25تاراد النير: 
 من الفقه الشافعي:

أسييينى المطالب في قيييرل رو  الطالب، ألبي يحيى زكراا بح محمد األنصييياري،    -١
 ج: دار الكتاب اإلسامي.

 بيروت. –األ ، ألبي  بد هللا محمد بح  دراس اليافعي، ج/ دار المعرفة  -2
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فقه اإلما  الييافعي، ألبي محمد محيي السينة، الحسييح بح مسيعود بح  الت ليب في   -3
محمييد بح الفراء البووي الييييييييييييييييافعي، تحقيق:  ييادل أحمييد  بييد الموجود، و ـي محمييد 

 معو ، ج/ دار الكتب العـمية، الطبعة: األولى.
الحاوي الكبير في فقه ملهب اإلما  الييييافعي، للما  أبي الحسيييح  ـي بح محمد،   -٤

ر بالماوردي، تحقيق: اليييييييييييييد  ـي محمد معو ، واليييييييييييييد  ادل أحمد  بد  اليييييييييييي ي
 لبنان، الطبعة: األولى. –الموجود، ج/ دار الكتب العـمية، بيروت 

 الم لب في فقه اإلما  اليافعي، لـييرازي، ج/ الناقر: دار الكتب العـمية. -5
 من الفقه الحنبلي:

ي الفرج قيييييييييييمس الديح  بد الرحمح بح  الييييييييييييرل الكبير  ـى متح المقنع، للما  أب  -١
 محمد بح قدامة المقدسي، ج/ دار الكتاب العربي لـنير والتوزاع.

الكيافي في فقيه اإلميا  أحميد، ألبي محميد موفق اليديح  بيد هللا بح أحميد بح محميد   -2
ابح قدامة الحنبـي، الييييييييييييي ير بابح قدامة المقدسييييييييييييي، ج/ دار الكتب العـمية، الطبعة: 

 األولى.
 لموني، ألبي محمد  بد هللا بح أحمد بح قدامة الحنبـي، ج/ مكتبة القاهرة.ا -3
كيات القناه  ح متح اإلقناه، لـييد/ منصور بح يونس بح  دراس الب وتى، ج/   -٤

 دار الكتب العـمية.
 من الفقه الظاهري:

المحـى باآل ار، ألبي محمد  ـي بح أحمد بح سييييييعيد بح حف  األندلسييييييي القرطبي    -١
 بيروت. –اهري، ج/ دار الفكر الظ

 من الفقه العام:
الفقيييه  ـى الميييلاهيييب األربعييية، لعبيييد الرحمح بح محميييد  و  الجفاري، ج/ دار   -١

 لبنان، الطبعة: الثانية. –الكتب العـمية، بيروت 
مراتب اإلجماه، في العبادات والمعامات وات تقادات، ألبي محمد  ـي بح أحمد   -2

 بيروت. –اهري، ج/ دار الكتب العـمية بح سعيد ابح حف  الظ



 

 

 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 

186 

 اللغة العربية والمعاجم: -رابًعا
 –التعرافيات، لعـي بح محميد بح  ـي الجرجياني، ج/ دار الكتيب العـميية، بيروت    -١

 لبنان، الطبعة: األولى.
تاج العرو  مح جواهر القامو ، ألبي الفيض محماد بح محماد الحسيييني، المـقاب   -2

بيد   ي، تحقيق: مجمو ة مح المحققيح، ج: دار ال داية.بمرتضى الفَّ
الصييييييحال تاج الـوة وحييييييحال العربية، ألبي نصيييييير  سييييييما يل بح حماد الجوهري   -3

بيروت،   –الفييارابي، تحقيق: أحمييد  بييد الوفور  طييار، النيياقيييييييييييييير: دار العـم لـماييح  
 الطبعة: الرابعة.

 سيييما يل بح سييييدج، تحقيق:  بد  المحكم والمحيب األ ظم، ألبي الحسيييح  ـي بح    -٤
 بيروت، الطبعة: األولى. –الحميد هنداوي، ج: دار الكتب العـمية 

 بيروت. –المصبال المنير في غراب اليرل الكبير لـرافعي، المكتبة العـمية  -5
مختيييار الصييييييييييييييحيييال، لمحميييد بح أبي بكر بح  بيييدالقيييادر الرازي، تحقيق: محمود   -6

 وت ، الطبعة طبعة جديدة.بير  –خاطر، ج: مكتبة لبنان 
 معجم المصطـحات القانونية، لجيراركورنو، ترجمة منصور القاضي -7
معجم لوة الفق اء، لمحمد روا  قـعه جي، وحامد حييادا قنيبي، ج/ دار النفائس    -8

 لـطبا ة والنير والتوزاع، الطبعة: الثانية.
سيييييييعيد الحميرو اليمني،  قيييييييمس العـو  ودواء كا  العرب مح الكـو ، لنييييييييوان بح    -9

تحقيق: د/ حسييييييييييح بح  بد هللا العمري، ومط ر بح  ـي اإلرااني، د/ يوسيييييييييا محمد 
سييييييوراة(،   -لبنان(، دار الفكر )دميييييييق   - بد هللا، ج: دار الفكر المعاحيييييير )بيروت  

 الطبعة: األولى.
لسيييييييان العرب، ألبي الفضيييييييل محمد بح مكر  بح  ـى، جمال الديح بح منظور،    -١0

 بيروت، الطبعة: الثالثة. –ر حادر ج: دا
مقاييس الـوة، ألبي الحسح أحمد بح فار  القفواني الرازي، تحقيق:  بد السا    -١١

  .١979 -ه١399محمد هارون، ج: دار الفكر،  ا  النير: 
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ت والدوريات: -خامًسا  الرسائل العلمية واألبحاث والمجالَّ
باحث/ محيا بح مسيييعد السيييحيمي، رسيييالة أحكا  القلت في الييييراعة اإلسيييامية، لـ  -١

مقدمة لنيل درجة الماجسيييييتير، جامعة أ  القرو، كـية الييييييراعة والدراسيييييات اإلسيييييامية، 
  .١982 -ه١٤02قسم الدراسات العـيا اليراعة، فره الفقه، مكة المكرمة، 

فيق  التدابير الفجراة والوقائية في التييراع اإلسيامي وأسيـوب تطبيق ا، لـدكتور: تو   -2 
 ه.١٤0١الراا ، الطبعة: األولي،  ا   – ـي وهبة، ج: دار الـواء 

التدابير الواقية مح الجرائم القولية في اإلسيييييييا ، لـدكتور/  براهيم سيييييييعد بح سييييييييا   -3
 ،  2005  -ه١٤26السييييييييا، جامعة نايف العربية لـعـو  األمنية، رسيييييييالة ماجسيييييييتير  

 الراا .
جرامة الِعرو  الفعـية، دراسيية تأحيييـية مح منظور  التدابير الوقائية مح الوقوه في   -٤

الفقه اإلسيييييامي والقانون الوضيييييعي والطب المعاحييييير، ألسيييييتاذنا الدكتور/ أحمد محمد 
 –تف نا األقييييييييييرات   –أحمد أبو طه، بحث منيييييييييييور في مجـة كـية اليييييييييييراعة والقانون  

  .20١2 -ه١٤33دق ـية، جامعة األزهر، الجفء الثاني، العدد الرابع  ير، 
أحييول  ـم العقاب، أ. د/ يسسيير أنور  ـي، أ. د/ آمال  بد الرحيم  ثمان، طبعة/    -5

  .١98١دار الن ضة العربية،  ا  
األحكا  السيـطانية والوتيات الدينية، لعـي بح محمد حبيب البصيري الماوردي، ج/   -6

  .١983 -هي ١٤0٤دار الفكر مصر، الطبعة: األولي،  ا  
ي اإلسييييامي مقارنا  بالقانون الوضييييعي، لـدكتور/  بد القادر  ودة، التيييييراع الجنائ  -7

 .٤١ج/ دار الكتب العـمية،  فقرة 
جرائم العر  في القانون الجنائي الموربي واليييييييراعة اإلسييييييامية، لـدكتور/ توفيق    -8

  بد العفاف، قبكة المعـومات اإلنترنت.
 com.ahmedmahran/Not secureأسطى قانون السب والقلت والتي ير  ـى موقع:   -9

  ا  الموقعيح  ح رب العييالميح، للمييا  محمييد بح أبي بكر بح قيم الجوزايية،   -١0
 بيروت، الطبعة: األولى. –تحقيق: محمد  بد السا   براهيم، ج/ دار الكتب العـمية 
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 براهيم  القضاء والي ادة في الفقه اإلسامي دراسة مقارنة، لـدكتور/  ـي محمود    -١١
أحمد، جامعة األزهر، كـية اليييييراعة والقانون بأسيييييوج، قسييييم الفقه المقارن، مقرر  ـى  

 الفرقة الرابعة، قسم اليراعة اإلسامية.
التييراع الجنائي اإلسيامي مقارنا  بالقانون الوضيعي، لـدكتور/  بد القادر  ودة،   -١2

 ج/ دار الكتب العـمية.  
، السييييا ة السييييادسيييية ودقيقة مسيييياء،  ـى  2020نوفمبر  /9اليو  السييييابع، ات نيح    -١3

والييييييقيييييييلت                                 السيييييييييييييييييييييب  جييييييراييييييمييييييية  الييييييقيييييييانييييييون  ييييييقييييييوبيييييييات  نييييييظييييييم  كيييييييييييييا                                                                                     مييييييوقييييييع: 
.2٤/١0/20١9/story/com.youm7.www//https: 

 ، السا ة السابعة و ير دقائق مساء. 2020/ نوفمبر 9السابع، ات نيح   اليو  -١٤
  ـى موقع:  قوبة السب والقلت  ـى السوقيال ميديا/ 

    .١3/7 /2020/story /com.youm7 
  ،  ـى موقع: 2020/ أبرال  9نقابة المحاميح، السب والقلت اإللكتروني،  -١5

 Com .egylsاإللكتروني                                                     - والقلت -السب
السييييا ة العاقييييرة وسييييت  ييييير دقيقة مسيييياء، البوابة   -20١9/ سييييبتمبر  ١5أحد   -١6

 أق ر  قوبة جرائم السب  ـى اإلنترنت  ـى موقع: 6نيوز: قانون الحبس 
   com.albawabhnews 

 ، السييييييييييييا ة الثامنة و اث 2020/ نوفمبر  9أخبار اليو  ات نيح الموافق  جرادة   -١7
 و ا ون دقيقة مساء  ـى موقع:

   newdetails/news/Com .akhbarelyom 
أحمد حسيييييييييح  بد الحميد  رابي/ جرائم السيييييييييب والقلت  ح طراق اإلنترنت في   -١8

ث وأربعون دقيقة ، السييييييا ة الخامسيييييية و ا20١٤/ يونيو  20القانون المصييييييري بتاراد  
ا،  ـى موقع:                                     notes/com.facebookحباح 

  -السوقيال ميديا وقروج تحرار محضر –ما هي  قوبات السب والقلت  –بـدنا اليو   -١9
 news com.baladnaelyoum قانوني يجيب  ـى موقع:                                    

 


