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 ادلمذيخ 

الحامػػػػد  الػػػػذي بنعامتػػػػه تػػػػتـ السػػػػرلحرت ،ك نػػػػكر  است ػػػػر ت ا رض 
كالسامركات،كبشػػر ه اسػػتقرـ أامػػر سػػرور الامومكقػػرت، كالسػػالة كالسػػالـ  مػػى 
أشػػػػرؼ الومػػػػا كحبيػػػػب الحػػػػا سػػػػيدنر ب ا ،امػػػػف وػػػػتـ  بنك تػػػػه بنػػػػػر  

ل الف ػل كالسػبا النبكات،كر ي هللا  ف سحربته أهل ا طهػرر ا وةػرر ،أهػ
 في الويرات ،كبعد

 كبعد:
فامف الثربت أف امكرفحة اإلجراـ كحامرةة الامجتامع امف الجريامة هػي أهػداؼ 
ال تتحقػػا بعقػػرب الامجػػـر فحسػػبق  ف العقكبػػة ال تكفػػي كحػػدهر لمكفػػر  بهػػذا 
الهدؼ في بعض الحرالت ، كهذا امر تـ امالحظته امف والؿ االزدةرد الامسػتامر 

رتفػػرع امعػػدالت العػػكدة إلػػى الجريامػػة ، امامػػر يػػدؿ  مػػى فػػي ظػػرهرة اإلجػػراـ ، كا
قسكر العقكبة في امكا ع امتعددة امف أدا  كظةفتهر في حامرةة الامجتامع امف 
ظرهرة اإلجراـ ، ككرف هػذا القسػكر دافعػرل لمتفكيػر فػي كسػيمة ثرنةػة لامكرفحػة 
اإلجػػراـ لتكامػػل امػػكاطف الػػنقص ، ككرنػػت هػػذ  الكسػػيمة الامكاممػػة هػػي التػػدابير 

ة ، فأسػػػبحت العقكبػػػة كالتػػػدبير االحتػػػرازي كسػػػيمتيف  ػػػركريتيف االحترازيػػػ
 . لامكرفحة اإلجراـ تكامل أحداهامر ا ورى 

كالهدؼ ا سرسي لمتدبير االحترازي هدؼ كقروي ، إذا يهدؼ إلى امكاجهػة 
الوطكرة اإلجراامةة الكرامنة في شوسةة الامجـر بغةة الق ر   ميهر ، كيػؤدي 

ة جرنبػرل امػف الػدكر الػذي تؤدةػه العقكبػة فػي التدبير االحترازي امف هذ  الكجه
الامحكػػػـك  مةػػػه بهػػػر ، كةعنػػػي ذلػػػؾ أف الػػػردع الوػػػرص  ػػػرض امشػػػترؾ بػػػيف 

 . التدبير االحترازي كالعقكبة
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كامف امنظكر شر ي :فػنف التػدابير االحترازيػة جػز  امػف السةرسػة الجنروةػة 
الشػر ةة الامن ػبطة باميػػزاف الشػرع الحكػةـ ،كامػػف ثػـ فهػي امنبثقػػة امػف الفقػػه 

 -ك مػػػى ا وػػػص فػػػي امجػػػرؿ التجػػػريـ كالعقػػػرب  -اإلسػػػالامي ،الػػػذي كسػػػل 
برلنػرس إلػػى بػر ا امػػرف يػػـك حكامهػـ، كق ػػى بيػػنهـ بق ػروه العػػردؿ، كامبدوػػه 

 القكةامة الرشيدة.
كتجػػد التػػدابير االحترازيػػة أهاميتهػػر فػػي الفقػػه اإلسػػالامي فػػي أنهػػر كسػػيمة 

يهر الامكمف إلى نرجعة في قطع دابر الجريامة ،في ظل ظركؼ امعينة ةحتكـ ف
إةامرنه الػذي ةعسػامه امػف الكقػكع فػي بػراثف الجريامػة ،كةعيػد  امػرة أوػرى إلػى 

 داورة السالح إف تعثر ككقع في براثنهر .
كتجد التدابير االحترازية تطبةقرتهر في كثير امف امكاطف التشريع اإلسالامي 
،لتكػػكف حسػػنر امنةعػػرل امػػف العػػكد إلػػى الجريامػػة،كتعتريهر الكثيػػر امػػف ا حكػػرـ 
الشػػر ةة ،كورسػػة تمػػؾ التػػي تقػػع  مػػى أسػػحرب العرهػػرت امػػف تعامػػد إزهػػرؽ 
الركح أك التعرامل امع الر بة الجنسةة بطريقة امكجعة ،بهدؼ حامريتػه امػف أف 

 ةقع ا تدا   مةه. 
هذا كقد وطت دكلة اإلامررات العر ةة الامتحدة في امجرؿ السةرسة الجنروةػة 

الكثير امف التشريعرت  وطكات كاثقة ،في امجرؿ اإلسالح الامجتامعي ،كك عت
لتحقيػػا هػػذا ،كقػػررت الكثيػػر امػػف السةرسػػرت كتكسػػعت فيهػػر لتكػػكف الدكلػػة 
حر نة  بنروهر ،فسر رف امر تبردر بنقرلة  ثػرة امػف سػكلت لػه نفسػه ارتكػرب 
جريامػػة ،حتػػى الةعػػكد إليهػػر امػػرة أوػػرى ،كفتحػػت الطريػػا أامػػرـ التػػروبيف لمقةػػرـ 

ثيػػر  امػػف السةرسػػرت الامعنةػػة بػػدكر ايجػػربي فػػي بنػػر  الامجتامػػع، كك ػػعت الك
بحامرةة النش  ،لامنعػه امػف الجنػكح أك التشػرد ،كسػنت تشػريعرت ورسػة فػي 
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هػذا الامجػرؿ ،كػػرف لهػر  ظػةـ ا ثػػر فػي رقػي كح ػػررة دكلػة اإلامػررات العر ةػػة 
 الامتحدة .

 أًْٛخ انجحش:
امك كع التدابير االحترازيػة فػي قػرنكف العقكبػرت كا حػداث الجػرنحيف  -1

ييف امػػػف أهػػػـ الامك ػػػك رت التػػػي تكفػػػل أامػػػف الامجتامػػػع كالامشػػػرديف االتحػػػرد
كاستقرار  ،في إطرر بيوة آامنة امف براثف الجريامة ،كتأهيػل الامجػـر بعػد تك تػه 

 لةككف قنرة تكاسل في بنر  الامجتامع ،ك نسرال فر الل في نامك ق كنه ته.
كتحفػػل  -ك يػػر –الشػػريعة اإلسػػالامةة كاحػػة وسػػبة فػػي هػػذا الامجػػرؿ  -2

دة فػػي امجػػرؿ حامرةػػة الامجتامػػع امػػف الجريامػػة ،كا  رنػػة بكثيػػر امػػف القػػةـ الراشػػ
( الػذي ٔالامجـر  مى التكبة كاإلسالح ،كلعل حديث الرجل امف بني إسػراويل )

قتػػل امروػػة نفػػس ،كالكسػػفة النبكةػػة التػػي كسػػفت لػػه ،بتػػرؾ البيوػػة اإلجراامةػػة 
 كالسعي نحك بيوة جديدة،سرلحة امسمحة وير دليل  مى سحة امر أقكله .

لبشػر امػف تقنينػرت ك ػعةة لػـ يبػا حػرؿ الجريامػة أف كل امر وطػه ا   -3
نامػر زادت   مػى امػر هػي  مةػه، كهػذا أ ػعف الثامػرات الامرجػكة امنػه كأدنرهػر، كا 

                                           

سمى هللا - الحديث أورجه امسمـ في سحةحه ، َ ْف َأِبى َسِعيٍد اْلُوْدِرىِّ َأفَّ َنِبىَّ ّللاَِّ  –( (ٔ
ـِ » َقرَؿ  - مةه كسمـ ػر َفَسػَأَؿ َ ػْف َأْ َمػ ـْ َرُجػل  َقَتػَل ِتْسػَعةل َكِتْسػِعيَف َنْفسل َكرَف ِفةاَمْف َكرَف َقْبَمُك

ػر َفَهػْل َلػُه اِمػَف َتْكَبػةٍ  ػُه َقَتػَل ِتْسػَعةل َكِتْسػِعيَف َنْفسل  َأْهِل اَ ْرِض َفػُدؿَّ َ َمػى َراِهػٍب َفَأَتػرُ  َفَقػرَؿ ِإنَّ
ـٍ َفَقػرؿَ  ـِ َأْهِل اَ ْرِض َفُدؿَّ َ َمى َرُجٍل َ ػرِل َـّ َسَأَؿ َ ْف َأْ َم َل ِبِه اِمرَوةل ُث ػُه َفَقرَؿ اَل. َفَقَتَمُه َفَكامَّ  ِإنَّ

ـْ َكاَمْف َةُحكُؿ َبْيَنُه َكَ ْيَف التَّْكَبػِة اْنَطِمػْا ِإَلػ ى َأْرِض َقَتَل اِمرَوَة َنْفٍس َفَهْل َلُه اِمْف َتْكَبٍة َفَقرَؿ َنَع
ـْ َكاَل َتْرِجػػْع ِإَلػػى َأْرِ ػػَؾ َفِننََّهػػر  َ اَمَعُهػػ َ َفرْ ُبػػِد ّللاَّ ػػر َةْعُبػػُدكَف ّللاَّ َأْرُض َكػػَذا َكَكػػَذا َفػػِنفَّ ِبَهػػر ُأَنرسل

ْف َكُثَر َقْتُمُه..سػحةح امسػمـ  َسْكٍ ..."سحةح امسمـ ،كترب التكبة ، برب َقُبكِؿ َتْكَبِة اْلَقرِتِل َكاِ 
 (ٗٛٔٚ( رقـ)ٖٓٔ/ ٛ)
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الجريامػػة  امػػر كرنػػت  مةػػه امػػف ذي قبػػل، فػػي ظػػل هػػذ  التقنينػػرت الك ػػعةة، 
كاحتػػػرؼ الامجرامػػػكف، كتزايػػػد  ػػػدد امعتػػػػردي اإلجػػػراـ، ك ػػػدد العروػػػديف إلػػػػى 

الندكات كالامؤتامرات تبحث  ف حمكؿ، كتطمب  السجكف، كطفح الكيل، فعقدت
ر، جر ػكا كػل  قػرقير الفكػر كلػـ ةسػمكا، امػع أف الػدكا  النػرجح أامػرامهـ،   الجل

 كهـ ةسدكف أبسررهـ  نه.
 خطخ انجحش:

 وفصلني:يتكون هذا البحث من متهيد 
  التعريػػف برلامسػػطمحرت الػػكاردة فػػي البحػػث كا لفػػر  ذا التامهيػػد فػػي :

 السمة بهر.

   التنظػػػةـ القػػػرنكني لمتػػػدابير االحترازيػػػة فػػػي القػػػكانيف  : كؿالفسػػػل ا
 العقربةة الامقررنة بقرنكف العقكبرت االتحردي.

 كفةه أر عة  امبرحث:
  الامبحػػػث ا كؿ: التنظػػػةـ القػػػرنكني التػػػدابير االحترازيػػػة فػػػي القػػػكانيف

 العقربةة الامقررنة.
 دي.الامبحث الثرني:التدابير الجنروةة في قرنكف العقكبرت االتحر 
  الامبحػػػػث الثرلث:تػػػػدابير الػػػػدفرع االجتامػػػػر ي فػػػػي قػػػػرنكف العقكبػػػػرت

 االتحردي.
  الامبحث الرابع:التدابير الامقررة برلنسبة لألحداث الجرنحيف كالامشرديف

 االتحردي.
 :تأسػيل الفقهػي لمتػدابير االحترازيػة كامػر يترتػب  ميهػر  الفسل الثػرني

 امف أحكرـ فقهةة ،كفةه  امبرحث ثالثة:
 التأسيل الفقهي لمتدبير االحترازية .الامبحث ا كؿ : 
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  الامبحػػث الثػػرني:أهـ ا حكػػرـ الفقهةػػة الامبنةػػة  مػػى العامػػل برلتػػدابير
 االحترازية.

 .الامبحث الثرلث:الامقررنة بيف الفقه اإلسالامي كالقكانيف اإلامرراتةة 
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 يجحش دتٓٛذ٘
 انزؼشٚف ثبدلصطهحبد انٕاسدح يف انجحش ٔاألنفبظ را انصهخ ثٓب.

 انٕلبئٙ(-االحرتاص٘ -)انزذثري
 أٔالً: انذالنخ انهغٕٚخ ٔاالصطالحٛخ نهزذاثري:

التػػدابير جامػػع تػػدبير ، كالتَّػػْدِبيُر ِفػػي اَ امػػر: َأف َتْنُظػػَر ِإلػػى امػػر َتػػُؤكؿ ِإلةػػه 
لػه ُر ِفةِه. َكُفػاَلف  اَمػر َيػْدِري ِقَبػرَؿ اَ اْمػِر اِمػْف ِدبػرر  َأي َأكَّ  َ رِقَبُتُه، كالتََّدبُّر: التََّفكُّ

 (ٔ) اِمْف آِورِِ .
قرؿ الجرجرني :"التدبير: استعامرؿ الرأي بفعٍل شرؽ، كقيل: التدبير: النظػر 
في العكاقب بامعرفة الوير، كقيل: التدبير: إجػرا  ا امػكر  مػى  مػـ العكاقػب، 

 (ٕ) كهي  تعرلى حقةقةل، كلمعبد امجرزلا.
 صبَٛب: انذالنخ انهغٕٚخ ٔاالصطالحٛخ نالحرتاص:

 (ٖ) : التحفظ.االحتراز هك
كالفػػػرؽ بػػػيف االحتػػػراز كالحػػػذر: أف االحتػػػراز هػػػك الػػػتحفظ امػػػف الشػػػي  

 (ٔ) الامكجكد، كالحذر هك التحفظ امامر لـ ةكف إذا  مـ أنه ةككف أك ظف ذلؾ.
                                           

هػػ  ٗٔٗٔ -بيركت ،الطبعة: الثرلثػة  –لسرف العرب ،ابف امنظكر،النرشر: دار سردر (ٔ)
(ٗ /ٕٖٚ.) 

لبنرف،الطبعػػػة: ا كلػػػى –التعريفػػػرت، الجرجػػػرني ،النرشػػػر: دار الكتػػػب العمامةػػػة بيػػػركت (ٕ)
 (.ٗ٘ـ )ص: ٖٜٛٔ-هػ ٖٓٗٔ

كؼ الامنركي ،النرشر: التكقيف  مى امهامرت التعرريف،زيف الديف ب الامد ك بعبد الرؤ (ٖ)
( شػػامس العمػػـك كدكا  كػػالـ ٓٗـ، )ص: ٜٜٓٔ-هػػػٓٔٗٔ ػػرلـ الكتب،الطبعػػة: ا كلػػى، 

،نشكاف بف سعيد الحاميرى الةامنػي ،النرشػر: دار الفكػر الامعرسػر )بيػركت  العرب امف الكمـك
/ ٖـ ) ٜٜٜٔ -هػػػػ  ٕٓٗٔسػػػكرية(الطبعة: ا كلػػػى،  -لبنػػػرف(، دار الفكػػػر )دامشػػػا  -

ٕٔٗٓ.) 
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 صبنضًب: انذالنخ انهغٕٚخ ٔاالصطالحٛخ نهٕلبٚخ:
الكقرةػػة فػػي المغػػة :هػػي الحفػػظ كالسػػتر كالسػػةرنة ،قػػل الز يػػدي:"  َكَقػػرُ ( 

ِقةػػِه )  كْقةػػرل( ، ِبػػرْلَفْتح، ){ كِكقرَةػػةل( ، برلكْسػػر، )  ككاِقَةػػةل( ،  مػػى فرِ َمػػٍة: {ةَ 
)سػػرَنُه( كَسػػَتَرُ  َ ػػف اَ َذى كَحاَمػػرُ  كَحِفَظػػه، َفُهػػَك{ كاٍؽق َكاِمْنػػه قكلػػُه َتَعػػرَلى: 

ـْ اِمػػف هللِا امػػف  كاٍؽ{ ق َأي اِمػػف َداِفػػٍع.  كقػػرؿ الامطػػرزي:" )َكاْلِكَقرَةػػةُ  (ٕ)  امػػرلُه
 (ٖ.)َكاْلِكَقرُ ( ُكلُّ اَمر َكَقْيَت ِبِه َشْيولر

كبرلامقررنة بيف الامسطمحرت الثالثة يجد أنهػر امتقرر ػة الامعنػى ،تػدؿ  مػى 
حسف الامعرلجة كالحفظ كالسةرنة كالستر قلدر   لمامفسدة،كقطع الطريا  مػى 

 التامردي فيهر. 
 ثريصبًَٛب:انذالنخ االصطالحٛخ نهؼمٕثخ ٔانفشق ثُٛٓب ٔثني انزذ

العقكبػػة امػػأوكذة  امػػف قكلػػؾ : رقبتػػه  قربػػر، كامعرقبػػة بذنبػػه ك مػػى ذنبػػه: 
أوػػػذ  بػػػه كاقػػػتص امنػػػه كاالسػػػـ العقكبػػػة.كالعرب تقػػػكؿ: أ قبػػػت الرجػػػل: أي 
جرزيتػػػه بويػػػر ك رقبتػػػه: أي جرزيتػػػه بشػػػر.فرلعرقبة الجػػػزا  بػػػرلوير كالعقػػػرب 

                                                                                                   

الفركؽ المغكةة أبك هالؿ العسكري  النرشر: امؤسسة النشر اإلسالامي ،الطبعة: امعجـ (ٔ)
 (.ٕٕهػ ، )ص: ٕٔٗٔا كلى، 

/ ٓٗترج العركس، الزَّ يػدي ،الامحقػا: امجامك ػة امػف الامحققيف،النرشػر: دار الهداةػة )(ٕ)
ٕٕٙ.) 
 الامغػػرب فػػي ترتيػػب الامعػػرب، برهػػرف الػػديف الوػػكارزامي ،النرشػػر: دار الكتػػرب العر ػػي(ٖ)

(كانظػػر: الامسػػبرح الامنيػػر فػػي  ريػػب ٖٜٗ،الطبعػػة: بػػدكف طبعػػة ك ػػدكف تػػرري ، )ص: 
/ ٕبيػػركت ) -الشػرح الكبيػػر ، أحامػػد بػػف ب بػػف  مػي الفيكامي،النرشػػر: الامكتبػػة العمامةػػة 

ٜٙٙ.) 
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حرنه (. كقػػد ذكػػر القرطبػػي  نػػد بةرنػػه امعنػػى قػػكؿ هللا سػػبٔالجػػزا  برلشػػر )
كتعػػرلى:  َكاَمػػْف َ رَقػػَب ِباِمْثػػِل اَمػػر ُ كِقػػَب ِبػػِه{ "أف امعنػػى ذلػػؾ امػػف جػػرزى الظمػػـ 
بامثل ظمامه، فةسامى جزا  "العقكبة جزا  العقكبة  قكبة الستكا  الفعميف فػي 

َوة  اِمْثُمَهر{ َوٍة َسيِّ ـْ  (ٕ)السكرة، فهك امثل  َكَجزَاُ  َسيِّ ، كامثل  َفاَمِف اْ َتػَدى َ َمػْةُك
{ َفرْ َتدُ  ـْ كا َ َمْةِه ِباِمْثِل اَمر اْ َتَدى َ َمْةُك

(ٖ). 
ك رفهػػر الفقهػػر  بأنهػػر جػػزا  ك ػػعه الشػػررع لمػػردع  ػػف ارتكػػرب امػػر نهػػى 
 نه، كترؾ امر أامر به ،كقد  رؼ الامرركدي الجريامة بأنهر امحظكرات شػر ةة 

(.، فرلعقكبػػة  نػػد  هػػي هػػذ  الزكاجػػر التػػي ٗزجػػر هللا  نهػػر بحػػد أك تعزيػػر)
 (٘)ارتكب امحظكرا شر ةر.  ك عت لكل امف

                                           

ػػػد فػػػي المغػػػة ، مػػػي بػػػف الحسػػػف ا زدي،النرشػػػر:  ػػػرلـ الكتػػػب، القرهرةالطبعػػػة: (ٔ) الاُمَنجَّ
 (.ٚ٘) قب( )ص: ـ ،امردة ٜٛٛٔالثرنةة، 

 . ٓٗسكرة الشكرى،امف اآلةة (ٕ)
.كانظر: الجرامع  حكػرـ القػرآف ،القرطبػي، تحقيػا: أحامػد  ٜٗٔسكر البقرة"امف  اآلةة (ٖ)

بػػػػراهةـ أطفةش،النرشػػػػر: دار الكتػػػػب الامسػػػػرية  القرهرة،الطبعػػػػة: الثرنةػػػػة،  –البردكنػػػػي كا 
 (. ٖٗ٘/ ٕـ ) ٜٗٙٔ -هػ ٖٗٛٔ

 .ٕٗٔالقرهرة ،ص -، النرشر: دار الحديث  ا حكرـ السمطرنةة،الامركردي(ٗ)
كبامػػر أنػػه ال  قكبػػة امػػرلـ تكػػف هنػػرؾ جريامػػة ،فتعػػرؼ الجريامػػة  نػػد أهػػل المغػػة تػػأتي  (٘)

: جنػى  بامعنى الجنرةة كبامعنى الذنب. قرؿ في المسرف: "كجـر إلػيهـ ك مػيهـ جريامػة كأجػـر
 (.ٜٔ/  ٕٔجنرةة".لسرف العرب البف امنظكر )

برل ػـ الػػذنب كرلجريامػة. كقػػرؿ: كالامجرامػكف فػػي قكلػه تعػػرلى:  كفػي تػػرج العػركس، كالجػػـر
 َكَكػػػَذِلَؾ َنْجػػػِزي اْلاُمْجػػػِراِميَف{ الكػػػرفركف  ف الػػػذي ذكػػػر امػػػف قسػػػتهـ التكػػػذيب ب ةػػػرت هللا 
كاالستكبرر  نهر قرلػه الزجػرج، كالػذي يمفػت النظػر، أف لفظػة اإلجػراـ كردت فػي كثيػر امػف 

بهر الكرفركف أك الامشرككف كنحكهـ امف الامكػذبيف  اآلةرت الكريامة، ككمهر كهللا أ مـ ةقسد
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كذكػػػػر الفقهػػػػر  ا حنػػػػرؼ أف الحػػػػد هػػػػك العقكبػػػػة الامقػػػػدرة شػػػػر ر، كقػػػػرؿ 
الامر ينػػػرني: الحػػػد هػػػك العقكبػػػة الامقػػػدرة  تعػػػرلى، ك مػػػى هػػػذا فػػػال ةسػػػامى 
القسرص حداق  نه حا العبدكال التعزيرق لعػدـ التقػدير  مػى امػر  مةػه  رامػة 

لػػذي يػػكرد القيػػد الامػػذككر امػػف رلتعريف ا كؿ ا(، أامػػر  م ػػٔشػػيكخ ا حنػػرؼ)
ا.  .ككنه حقر ، فةسامى القسرص حدِّ

ك ػػرؼ القػػرنكنيكف العقكبػػة بأنهػػر :الجػػزا  الػػذي ةقػػرر  القػػرنكف، كيكقعػػه 
القر ػػي، امػػف أجػػل الجريامػػة، كيتنرسػػب امعهػػر. ك رفهػػر بع ػػهـ بأنهػػر: جػػزا  
يكقػػع برسػػـ الامجتامػػع تنفيػػذا لحكػػـ ق ػػروي  مػػى امػػف تثبػػت امسػػوكليته  مػػى 

ة، فرلعقكبػػة جػػزا  ينطػػكي  مػػى ألػػـ ةحيػػا بػػرلامجـر نظيػػر امورلفتػػه الجريامػػ
 (ٕ)القرنكف.

كتعريفرت فقهر  الشريعة تؤدي في امجامك هر إلى أف العقكبػة هي:الجػزا  
الذي ةستحقه الجرني نظير امر كقػع  نػه امنػه امػف امعسػةة  امػر الشػررع، أك 

ػر  أك نهةه سػكا  أكػرف هػذا الجػزا  امقػدار امػف قبػل هللا سػبحرنهكتعرلى، ح قل
 لمعبد، أك كرف امقدرا امف قبل كلي ا امر بامر وكؿ هللا له امف سمطة.

                                                                                                   

كالامنرفقيف. كامر نقمه سرحب الترج  ف الزجرج، كامر كرد في قكله تعرلى:  َسُةِسيُب الَِّذيَف 
ِ َكَ ػػَذاب  َشػػِديد  ِباَمػػر َكػػرُنكا َةاْمُكػػُركَف{ ا نعػػرـ:  . تػػرج العػػركس َٕٗٔأْجَراُمػػكا َسػػَغرر  ِ ْنػػَد ّللاَّ

 .(ٕٕٗ/  ٛلمز يدي )ج
فػػتح القػػدير ،كامػػرؿ الػػديف بػػف الهامػػرـ النرشػػر: دار الفكر،الطبعػػة: بػػدكف طبعػػة ك ػػدكف (ٔ)

 (.ٕٕٔ/ ٘ترري  )
 .ٕٔٚـ،صٜٚٚٔشرح قرنكف العقكبرت د. امحامكد نجيب حسني، سنة (ٕ)
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كال توتمف تعريفرت القرنكنييف  ف ذلػؾ كثيػرلا، سػكى أف امػف العقكبػة امػف 
كجهة نظر الشريعة، امر هك امقدر كامحدد، امف قبل هللا سبحرنه كتعػرلى، فػنذا 

 دة أك نقسرف.ثبتت جنريته حكـ القر ي بامر حدد  الامشرع، امف  ير زير
كامف العقكبرت امر هك امتركؾ لكلي ا امر ةحدد ، كةقدر  بقدر الجريامة امع 
امرا رة الظركؼ التي أحرطػت بهػر، امتكوةلػر تحقيػا العدالػة، أامػر العقكبػة امػف 
كجهػة النظػػر القرنكنةػة، فننهػػر امقػدرة كمهػػر امػػف لػدف كلػػي ا امػر  يػػر أف لكػػل 

ةػرر العقكبػة الامنرسػبة امػف  قكبة حدا أ مى كحدا أدنى، كلمقر ي سمطة اوت
 (ٔ) بيف امر قدر  كلي ا امر لمكاقعة امرا ةلر اإلطرر الذي حدد  القرنكف.

 صبنضًب: انفشق ثني انؼمٕثخ ٔانزذثري االحرتاص٘: 
ةقسد برلتدابير االحترازية امجامك ة امف االجرا ات التي تأامر بهر الامحكامة 

ة امر ػةة ،كامػر لامنع كقػكع جريامػة امسػتقبمة .فهػي لةسػت لمعقػرب  مػى جريامػ
 هك الحرؿ برلنسبة لمعقكبة .

كالقر ػػدة العرامػػة لمعقكبػػة هػػي إنػػزاؿ العقكبػػة الامنرسػػبة الرتكػػرب الامجػػـر 
جريامػػة ثبػػت امسػػوكليته فػػي ارتكربهػػر، فجػػكهر العقكبػػة هػػك امكرفحػػة الجريامػػة 

 كاإلجراـ. 
 ك رض كالهامر هك امكرفحة اإلجراـ كلكف بينهامر فركؽ جكهرية أهامهر: 

مػػى امرتكػػب الجريامػػة حيػػث يتػػكافر الوطػػأ كالسػػالحةة العقكبػػة تكقػػع   .1
لمامسػػوكلةة العقربةػػة. أامػػر التػػدبير االحتػػرازي فهػػك يكقػػع حيػػث تتػػكافر الوطػػكرة 

 اإلجراامةة أي احتامرؿ إقداـ الامجـر  مى ارتكرب جراوـ ترلةة. 

                                           

الامػػػػػػدول لمفقػػػػػػه اإلسػػػػػػالامي د. سػػػػػػالـ امػػػػػػدككر،   الرابعػػػػػػة دار النه ػػػػػػة العر ةػػػػػػة (ٔ)
 .ٙٙطبعة دار الفكر العر ي ،ص.العقكبة لمشي  أبي زهرة ،ٖٖٚـ.صٜٜٙٔ
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أامػػر التػػدبير  ٓالعقكبػػة جػػزا  ةكػػرفي الوطيوػػة لػػذا ةحتػػكي  مػػى المػػـك .2
رع االجتامػػر ي يهػػدؼ إلػػى تػػكقي وطػػر امسػػتقبل االحتػػرازي فهػػك أسػػمكب لمػػدف

 .  الرتكرب الجراوـ فهك امتجرد امف المـك
العقكبػة تتجػػه إلػى امر ػػي الامجػػـر كحسػربه  مػػى ال ػرر الػػذي أنزلػػه  .3

الامجتامػػػػع كتػػػػكافر إرادة آثامػػػػة القتػػػػراؼ أفعػػػػرؿ امجرامػػػػة امسػػػػبقرل فػػػػي قػػػػرنكف 
كرتػػه العقكبرت.أامػػر التػػدبير االحتػػرازي يتجػػه إلػػى امسػػتقبل الامجػػـر لتػػكقي وط

 اإلجراامةة ك امرف  دـ ارتكربه جراوـ تهدد الامجتامع كا فراد في الامستقبل. 
أ مػػػػب التشػػػػريعرت الجنروةػػػػة تعتػػػػرؼ برلعقكبػػػػة كالتػػػػدبير االحتػػػػرازي  .4

 كنظراميف امستقميف كل امنهامر له امجرؿ تطبةقه كقكا د  رامة امحكامة. 
العقكبػػة يجػػكز كقػػف تنفيػػذهر امتػػى تػػكافرت شػػرك  كقػػف التنفيػػذ.أامر  .5
ر االحتػػػرازي فننػػه اليجػػػكز كفػػػا تنفيػػذ قكةعمل ذلػػػؾ بػػأف الغػػػرض امػػػف التػػدبي

التػػدبير لػػةس العقػػرب كلكػػف الكقرةػػة امػػف جريامػػة امسػػتقبمة ،كقػػد أكػػدت الامػػردة 
( امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي  مػػى هػػذا الامعنػػى بقكلهػػر:"اليجكز ٖٔٔ)

 (ٔ) ا امر بكقف تنفيذ التدابير الامنسكص  ميهر في هذا البرب.
بير لمتعػػديل كالتوفيػػف كاال فػػر  ،كامػػف ذلػػؾ امنػػع إقرامػػة قربمةػػة التػػد .6

(امػػػف قػػػرنكف ٗٔٔالامحكػػػـك  مةػػػه فػػػي امكػػػرف امعػػػيف ،فطبقػػػرل لػػػنص الامػػػردة)
العقكبرت االتحردي :"لمامحكامة  ذا أسدرت الحكػـ أف تػنقص الامػدة الامق ػي 
بهر طبقرل لمامكاد السربقة أك أف تعفي الامحكػـك  مةػه امػف الامػدة البرقةػة أك أف 

                                           

،العقكبػػػرت   ٕٙ٘،ص:ٕٛٓٓشػػػرح قػػػرنكف العقكبػػػرت االتحردي،د/ نػػػرـ ب  نػػػرـ ،(ٔ)
كالتػػػػدابير كأسػػػػرليب تنفيػػػػذهر،د/ مي ب جعفر،الامؤسسػػػػة الجرامعةػػػػة لمدراسػػػػرت كالنشػػػػر 

،شػػػػرح ا حكػػػػرـ العرامػػػػة لقػػػػرنكف العقكبػػػػرت ٓ٘ـ ،ص:ٜٛٛٔكالتكزيػػػػع ،بيركت،لبنػػػػرف،
 ٚ٘ٗـ،،ص ٕٛٓٓ/ٜٕٗٔ مي حامكد ،أكردةامةة شرطة دبي ، االتحردي ، د/



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٕٔٓٗ 

ركف التي ينفذ فيهر التدبير ،كذلؾ كمػه بنػر  ل  مػى طمػب النةربػة تعدؿ في ا ام
 العرامة أك الامحكـك  مةه."

بل إف قرنكف العقكبرت االتحردي ذهب إلى أبعد امف ذلػؾ فةامػر يوػص  .7
التػدابير ،بحيػػث كسػػع امػػف سػػمطة الامحكامػة فػػي تعػػديل التػػدابير الامحكػػـك بهػػر 

الل امػف تكقةػع العقكبػة ( قكبرت :"لمامحكامة بػدٖٓٔ مةه،فطبقرل لنص الامردة )
الامقػػررة فػػي الفقػػرة السػػربقة أف تػػأامر بنطرلػػة التػػدبير امػػدة التزيػػد  مػػى نسػػف 
الامدة الامحكـك بهر،كالتجركز في حػرؿ ثػالث سػنكات أك أف تسػتبدؿ بػه تػدبيرلا 

 (ٔ) آور امامر نص  مةه في الفسل السربا."
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

    ٖٙ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي،د/ نرـ ب  نرـ ص:(ٔ)
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 ألٔلانفصم ا
انزُظٛى انمبََٕٙ نهزذاثري 

االحرتاصٚخ يف انمٕاَني انؼمبثٛخ 
 ادلمبسَخ ثمبٌَٕ انؼمٕثبد االحتبد٘.
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 دتٓٛذ:
شورص قد يرتكػب الجريامػة كيتعػذر إنػزاؿ العقكبػة امف الثربت أف بعض ا 

 ميهـ بسبب إسربتهـ  بعرهرت  قمةة أك أامػراض نفسػةة وطيػرة تعػدـ لػديهـ 
اممكة التامييز كاإلدارؾ ،أك أف هؤال  ا شورص قد اليرتكبكا جراوـ لكف تتػكافر 
فػػي اشورسػػهـ بسػػبب إسػػربتهـ بهػػذ  العرهػػرت العقمةػػة أك النفسػػةة وطػػكرة 

أكػػرف ذلػػؾ  مػػيهـ هػػـ أنفسػػهـ أـ  مػػى الامجتامػػع فػػي النطػػرؽ امعينػػة ،سػػكا  
 الامكرني الذي ةعةشكف فةه .

كػػذلؾ فػػنف هنػػرؾ بعػػض الامجػػراميف الػػذيف قػػد ُيجرامػػكف ،كبعػػد امعػػرقبتهـ 
ةعػػكدكف إلػػى الجريامػػة امػػرة أوػػرى ،فهػػؤال  الػػذيف أسػػبحكا امحتػػرفيف ل جػػراـ 

ديهـ لػـ كامعترديف  مةه ،قد تكشف شوسةرتهـ  ػف تػكافر وطػكرة إجراامةػة لػ
تقكى العقكبرت التقميدةة  مى امكاجهتهر .أة ر فنف هنرؾ بعض الجنرة الذيف 
يرتكبػػكف جػػراوـ امعينػػة،أك الػػذيف تسػػدر  مػػيهـ  قكبػػرت امعينػػة ،قػػد تكشػػف 
شوسةرتهـ  ػف تػكافر وطػكرة إجراامةػة ،التكفػي العقكبػرت  ا سػمةة الامقػررة 

سػرول أوػرى تسػرهـ لهر لامكاجهتهػر ،كلػذلؾ فننهػر قػد تحتػرج لامكاجهتػر  إلػى ك 
 امعهر في الق ر   مى هذ  الوطكرة .

كفػا امػر  مةػه العامػل فػي  التشػريعرت اإلامرراتةػة  –كبرلبحث في الامك ػكع 
كجػػد أف التشػػريع فػػي دكلػػة اإلامػػررات العر ةػػة الامتحػػدة يت ػػامف  ثػػالث سػػكر 

 لمتدابير :
 . السكرة ا كلى: التدابير الجنروةة 
 جتامر ي .السكرة الثرنةة :تدابير الدفرع اال 
 .السكرة الثرلثة: تدابير ا حداث الجرنحيف كالامشرديف 

 كهذا امر سأك حه في الامبرحث ا ر عة الترلةة ، مى هذا النحك:
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ٕٔٓٚ 

  الامبحػػػث ا كؿ: التنظػػػةـ القػػػرنكني التػػػدابير االحترازيػػػة فػػػي القػػػكانيف
 العقربةة الامقررنة.

 ردي.الامبحث الثرني: التدابير الجنروةة في قرنكف العقكبرت االتح 
  الامبحػػػػث الثرلث:تػػػػدابير الػػػػدفرع االجتامػػػػر ي  فػػػػي قػػػػرنكف العقكبػػػػرت

 االتحردي.
  الامبحػػػػث الرابع:تػػػػدابير الػػػػدفرع االجتامػػػػر ي  فػػػػي قػػػػرنكف ا حػػػػداث

 الجرنحيف كالامشرديف االتحردي.
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 ادلجحش األٔل
انزُظٛى انمبََٕٙ انزذاثري االحرتاصٚخ يف انمٕاَني انؼمبثٛخ 

 ادلمبسَخ
 ثالثة:   كفةه امطرلب

 ادلطهت األٔل
 انزأصٛم انمبََٕٙ نهزذاثري االحرتاصٚخ

 أٔالً:رؼشٚف انزذاثري االحرتاصٚخ ٔخصبئصٓب
ػر لػدر   ػف الامجتامػع  الوطػكرة التدابير االحترازيػة هػي كسػرول امقػررة قرنكنل

 الكرامنة في شوص امرتكب الجريامة.  اإلجراامةة
كالهدؼ امف هذ  الكسرول هك حامرةة ككقرةة الامجتامع في امكاجهة الامجػـر 

فػػي الامسػػتقبل ، كذلػػؾ بك ػػع  جريامػػة، امنعػػرل الحتامػػرؿ  كدتػػه إلػػى ارتكػػرب 
العراقيػػل  مػػى امػػر ةسػػهل  مػػى الامجػػـر ارتكػػرب الجريامػػة كامسػػردرة السػػالح أك 
اآللػػة الامسػػتودامة فػػي ارتكربهػػر أك إ ػػالؽ الامحػػل أك حظػػر اإلقرامػػة أك  ػػف 
طريا إ داد  لمحةرة الشريفة فػي الامجتامػع أك امعرلجتػه امػف امػرض  قمػي أك 

رف سػػببرل امػػؤثرا فػػي سػػمككه ، كيػػتـ ذلػػؾ بك ػػعه تحػػت الامراقبػػة أك نفسػػي كػػ
برإليػػداع فػػي احػػد الامحػػرؿ الامعينػػة لألامػػراض العقمةػػة ، أك إلحرقػػه بامؤسسػػة 

 (ٔ) لمعامل.
                                           

انظر:أسػػػػػػكؿ  مػػػػػػـ العقػػػػػػرب:د/ب أبػػػػػػك العػػػػػػال  قيػػػػػػدة، جرامعػػػػػػة اإلامػػػػػػررات ،ص (ٔ)
(،الامفسػػل فػػي شػػرح قػػرنكف ٛ/٘(،الامكسػػك ة الجنروةػػة:د/ أنػػةس  بػػد الاممػػؾ ،ـ، )ٜ٘ٔ)

( ،ص) ٜٜٓٔالعػػرـ:  بػػد الكهػػرب حكامػػد، )الامطبعػػة الجديػػدة، دامشػػا  القسػػـالعقكبػػرت، 
العػػرـ:امحامكد نجيػػب حسػػني، دار النقػػري  القسػػـ -المبنػػرني  قػػرنكف العقكبػػرت(،شػػرح ٕٖٗ

ـ الثػرني ، ( دراسة في  مـ اإلجراـ كالعقػرب ، القسػٕ٘ٗـ، ص) ٜ٘ٚٔلمطبر ة، بيركت 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8654&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8639&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8654&vid=33
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ٕٜٔٓ 

 صبًَٛب:خصبئص انزذاثري االحرتاصٚخ
التػػػدابير االحترازيػػػة لهػػػر طػػػربع اإلجبػػػرر كالقسػػػر . كةعنػػػي ذلػػػؾ أف  .1

ض  مةه ، بل هي اممزامة لػه ، كلػك ت ػامنت تطبةقهر ال يرتهف بنرادة امف تفر 
تدابير  الجةة أك أسرليب امسر دة ال ير ب الفرد في االسػتفردة امنهػر ، إذ ال 
ةعفةه ذلؾ امف كاجب الو ػكع لهػر . كلػةس امػف العسػير تبريػر و ػكع الفػرد 
لمتدابير االحترازية ر املر  نه كقسػرال ، فرلتػدابير االحترازيػة تقت ػيهر امسػمحة 

كرفحػػة اإلجػػراـ ، ك ػػدهي إنػػه إذا كػػرف هػػدؼ التػػدابير حامرةػػة الامجتامػػع فػػي ام
 الامجتامع امف اإلجراـ فنف تطبةقه ال ةامكف أف ةعما  مي امشيوة الفرد.

ارتبر  التدبير االحترازي برلوطكرة اإلجراامةة . كةعني ذلؾ أف فرض  .2
التػػدابير كزكالػػه امػػرتهف بكجػػكد الوطػػكرة . كامػػر ةعنػػي االرتبػػر  بػػيف التػػدبير 

كالوطػػكرة أف كػػل تطػػكر ةطػػرأ  مػػي الوطػػكرة ، ةسػػتمـز برل ػػركرة  االحتػػرازي 
 تعدةال في التدبير،  سكا  امف حيث نك ه أك امدته أك كةفةة تنفيذ  .

( امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي  الوطػػكرة ٕ/ٜٕٔكقػػد  رفػػت الامػػردة)
اإلجراامةػػة بقكلهػػر:"كتعتبر حرلػػة الامجػػـر وطػػرة  مػػى الامجتامػػع  ػػذا تبػػيف امػػف 

 ػػػةه أك سػػػمككه أك امػػػف ظػػػركؼ الجريامػػػة ك كا ثهػػػر أف هنػػػرؾ أحكالػػػه أك امر
 احتامرالل جدةرَّ إلقداامه  مى ارتكرب جريامة أورى"

تجرد التدبير االحتػرازي امػف الفحػكى ا والقػي . فرلتػدبير االحتػرازي  .3
يهػػػػدؼ إلػػػػي امكاجهػػػػة الوطػػػػكرة اإلجراامةػػػػة ، كةعػػػػد امجػػػػرد أسػػػػمكب لمػػػػدفرع 

نه ال ةستند إلي فكرة الامسػوكلةة االجتامر ي  د هذ  الوطكرة ، كةعني ذلؾ إ
                                                                                                   

، أسػػػػكؿ  مامػػػػي اإلجػػػػراـ  ٖ٘ٗ، د. ب زكػػػػي أبػػػػك  ػػػػرامر ، صٜٚٛٔ مػػػػـ العقػػػػرب ، 
، أسػػكؿ  مػػـ العقػػرب ، د.  ٗٔٔ، ص ٕٕٓٓ – ٕٔٓٓكالعقػػرب، د. ب  يػػد الغريػػب ،

 .ٙٔ٘، ، ، ص ٕٓٓٓ – ٜٜٜٔأحامد شكقي أبك وطكة، 
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ا والقةػػة القروامػػػة  مػػػي الوطيوػػة . كهػػػذا امػػػر ةفسػػر إامكػػػرف تطبيػػػا التػػػدبير 
االحترازي  مي  دةامي التامييز كاإلدراؾ ، امثل الامجنػكف كالسػغير، ر ػـ إنهػـ 

 لةسكا أهال لمامسوكلةة الجنروةة.
ا في التدبير االحتػرازي ، كتمػؾ نتيجػة امنطقةػ  .4 ة اإلةالـ لةس امقسكدل

لتجرد التدبير امف الفحػكى ا والقػي . كال يوػل بهػذ  الورسػة امػف وسػروص 
التدبير امر قد يت امنه تنفيذ  امف إةالـ تفر ه طبةعته ، ال سةامر إذا كرف امف 
نامر يتحقا  التدابير السرلبة أك الامقيدة لمحرية . فهذا اإلةالـ  ير امقسكد ، كا 

 ةه تامرامر امف اإلةالـ . ر ر لعدـ إامكرف تنفيذ التدبير  مي نحك يتجرد ف
التػػدبير االحتػػرازي ال يكقػػع إالَّ إذا كػػرف امػػف يو ػػع لػػه قػػد ارتكػػب  .5

جريامة،  فرلوطكرة اإلجراامةة التي يتجه التدبير االحترازي إلي امكاجهتهر تنشأ 
حػػيف يرتكػػب الشػػوص برلفعػػل جريامػػة ، كيهػػدؼ إنػػزاؿ التػػدبير إلػػي امكاجهػػة 

د جريامػػة سػػربقة إلنػػزاؿ التػػدبير احتامػػرؿ ارتكربػػه جريامػػة ترلةػػه . كاشػػتر  كجػػك 
االحتػػرازي يهػػدؼ إلػػي حامرةػػة الحريػػرت الفردةػػة ، إذا ال ةسػػكغ تكقةػػع تػػدبير 
احتػػرازي  مػػي شػػوص لػػـ يرتكػػب جريامػػة لامجػػرد احتامػػرؿ إنػػه قػػد يرتكػػب فػػي 

 الامستقبل جريامة .
هػػذ  الورسػػة تاميػػز بػػيف التػػػدابير االحترازيػػة امػػف نرحةػػة ككسػػػرول  .6

امػػة كالتػػدابير الامرنعػػة امػػف الجريامػػة امػػف نرحةػػة الكقرةػػة االجتامر ةػػة امػػف الجري
أوري . فرلتدبير االحترازي يتاميز  ف هذ  الكسرول بأنه ةفترض سبا ارتكرب 

 جريامة ، امامر ة في  مةه طربعر فردةرِّ.
كاشترا  الجريامػة السػربقة لتكقةػع التػدبير االحتػرازي  مػي امػف تتػكافر فةػه 

التحػػػرد الػػػدكلي لقػػػرنكف الوطػػػكرة اإلجراامةػػػة هػػػك  ػػػيف امػػػر نػػػردي بػػػه رجػػػرؿ ا
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لػيهـ يرجػع الف ػػل ا كبػر فػي سػػةر ة امعػرلـ النظريػة الحديثػػة  العقكبػرت ، كا 
 (ٔ) لمتدابير االحترازية .

 انفشق ثني انزذثري ٔانؼمٕثخصبنضًب:
تنبع هذ  ا حكرـ امف الطبةعة الورسة لمتدابير كالغرض الػذي تسػتهدفه . 

الجنػػػروي تسػػػتهدؼ امكاجهػػػة كلامػػػر كرنػػػت التػػػدابير االحترازيػػػة سػػػكرة لمجػػػزا  
ػػر  الوطػػكرة اإلجراامةػػة برلكسػػرول التػػي ذكرنرهػػر ، فامعنػػي ذلػػؾ أف هنػػرؾ أحكرامل
امشتركة بينهر ك يف العقكبة ،كامر أف هنرؾ قكا د ورسة برلتدابير تاميزهر  ف 

 العقكبرت .
 )أ( األحكبو ادلٕظٕػٛخ: 
تو ػػػع التػػػدابير لامبػػػدأ الشػػػر ةة . كةعنػػػي ذلػػػؾ إنػػػه ال تػػػدبير إالَّ  .1

رنكف ينص  مةه كةحدد الجريامة أك الحرلة الوطرة التي تبرر تكقةعػه . كال بق
توتمف التدابير في هذا الشأف  ف العقكبرت كال امبػرر لكجػكد هػذا االوػتالؼ 
بينهامػػر ، بر تبػػػرر كػػػل امنهامػػػر سػػػكرة لمجػػػزا  الجنػػػروي ، الػػػذي ةحكامػػػه امبػػػدأ 

 الشر ةة.
طبةعتػه كهدفػه  التدبير االحترازي  ير امحدد الامدة ، كيتفا هذا امػع .2

فهك يكاجه وطكرة إجراامةة ، ال ةامكف لمامشرع أك لمقر ي التنبؤ كقت النطػا 

                                           

،ص انظر:أسػػػػػػكؿ  مػػػػػػـ العقػػػػػػرب:د/ب أبػػػػػػك العػػػػػػال  قيػػػػػػدة، جرامعػػػػػػة اإلامػػػػػػررات (ٔ)
 -المبنػرني  قرنكف العقكبرت(،شرح ٛ/٘(الامكسك ة الجنروةة:د/ أنةس  بد الاممؾ  )ٜ٘ٔ)

(، الجزا  الجنروي ، دراسة ترريوةػة كفمسػفةة ٕ٘ٗالعرـ:امحامكد نجيب حسني،ص)  القسـ
كامر  ٕٖٔ، د.  بد الفترح السةفي ، الجزا  الجنروي ، ص  ٕٜٚٔكفقهةة ، اإلسكندرية 

 مػـ  ، ٔبعدهر.د. ةسر أنػكر  مػي كد. آامػرؿ  ثامػرف، أسػكؿ  مامػي اإلجػراـ كالعقػرب ، ج
 .  ٛ،  ص ٖٜٜٔالعقرب دار النه ة العر ةة ، 
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برلحكـ بيـك زكالهر . كامف ثـ يرتبط التدبير بكجكد الوطكرة ، كةامكػف تعديمػه 
 .  بامر ينرسب تطكرهر ، كينتهي بزاكلهر

كيوتمػػف التػػدبير فػػي هػػذا  ػػف العقكبػػة ، التػػي يػػنص  ميهػػر الامشػػرع بػػيف 
أقسػػي كأدنػػي ف كةحػػدد القر ػػي فػػي حكػػـ اإلدانػػة نك هػػر كامقػػدارهر ، حػػديف 

 حتى ةامكف تنفيذهر في الامحكـك  مةه .
ال تو ػػػع التػػػدابير االحترازيػػػة لمظػػػركؼ الاموففػػػة . فػػػنذا اقت ػػػت  .3

الوطكرة اإلجراامةة تطبيا تدبير امعيف ، كجب إنزاؿ هػذ  التػدابير دكف  يػر . 
التػي تسػػري برلنسػبة لهػر نظريػػة كيومػف التػدبير فػػي كػل هػذا  ػػف العقكبػة ، 

الظركؼ الاموففة ، كةامكف في بعض ا حكاؿ النطا بهػر امػع إةقػرؼ تنفيػذهر 
 والؿ امدة ةحددهر القرنكف.

ال ةعد التدبير االحترازي سربقة في العكد . كال ةسػجل فػي سػحةفة   .4
سػػكابا الامػػتهـ . كيترتػػب  مػػي ذلػػؾ إنػػه ال يؤوػػذ فػػي اال تبػػرر  نػػد تحديػػد 

 التي ارتكبت بعد انتهر  تنفيذ التدبير .  قكبة الجريامة
 )ة( األحكبو اإلعشائٛخ :

ق روةة التدبير االحترازي : كةعني ذلؾ أف الق ر  هك الذي ينطػا  .1
برلتػػدبير ، حامرةػػة لحريػػرت ا فػػراد امػػف تعسػػف السػػمطرت العرامػػة. كال يوتمػػف 
التدبير في هذا  ػف العقكبػة. كامػع ذلػؾ نجػد أف بعػض القػكانيف يوػرج  مػي 

  القر دة ا سرسةة ، ففي فرنسر ةككف إيداع الامجـر الامجنكف فػي الامحػل هذ
 (ٔ)الامعد لعالجه امف اوتسرص السمطة اإلدارية .

                                           

(،الامكسػك ة ٛٙٔأسكؿ  مـ العقرب:د/ب أبك العال  قيدة، جرامعة اإلامررات ،ص ) -(ٔ)
 (ٛ/٘الجنروةة:د/ أنةس  بد الاممؾ ،امرجع سربا، )



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٖٖٔٓ 

كالرأي الامنرسب هك  ركرة أف ينص  مى أف قرار إيداع الامسرب بامرض 
 قمػي فػي امستشػفى  الجػي ةكػكف امػف اوتسػرص الق ػر  كحػد  ،لامنػع أي 

أك حتى امف أسر ة الشوص السردر  ػد   اإلدارة  تعسف قد ةسدر امف جهة
امثل هذا القرار ، فقد ةككف سبةالل أامرامهر لمكيد له ،أك التومص امنه امامػر ةعػد 
ر بحرية الامكاطنيف ك كجهة النظر هذ  أوذ امشرك رل   قرنكف العقكبرت  امسرسل

 (ٔـ .)ٜٛٚٔ،ٖٜٗٔالفرنسي  لعرـ 
ـ، إذ نسػت الامػردة كقد أوذ قرنكف اإلجرا ات الجزاوةة االتحردي بهذا الحك

 ( امنه ، مى:ٗٛٔ)
" إذا د ػػػر ا امػػػر إلػػػى فحػػػص حرلػػػة الامػػػتهـ العقمةػػػة أك النفسػػػةة يجػػػكز 
لمامحكامة الامنظكرة أامرامهر الد كى، أف تػأامر بك ػع الامػتهـ إذا كػرف امحبكسػرل 
احتةرطةػػرِّ، تحػػت الامالحظػػة فػػي امػػأكى  الجػػي اموسػػص لػػذلؾ لامػػدد امتعرقبػػة 

ػػر ، كال يزيػػد امجامك هػػر بحيػػث ال يزيػػد كػػل امنهػػر  مػػى وامسػػة  شػػر  مػػى  يكامل
وامسة كأر عيف يكاملر، بعد سامرع أقكاؿ النةربة العرامة كالامدافع  ف الامػتهـ إف 

 كرف له امدافع.
كيجػػكز إذا لػػـ ةكػػف الامػػتهـ امحبكسػػرل احتةرطةػػر أف تػػأامر الامحكامػػة بك ػػعه 

 (ٕتحت الامالحظة في أي امكرف آور".)
بامقت ػػي دراسػػة  ػػركرة العنرةػػة بتفريػػد التػػدبير . كتحقيػػا ذلػػؾ  - .2

الجكانػػب الاموتمفػػة فػػي شوسػػةة الامػػتهـ ، كك ػػع نتػػروت هػػذ  الدراسػػة تحػػت 
نظر القر ػي حتػى يػتامكف امػف اوتةػرر التػدبير الامالوػـ لنػكع كدرجػة الوطػكرة 

                                           

 (ٛٙٔأسكؿ  مـ العقرب:د/ب أبك العال  قيدة، جرامعة اإلامررات ،ص ) -(ٔ)
 (ٓٚ-ٜٙ ات الجزاوةة االتحردي،إسدار النةربة العرامة بدبي  ص)قرنكف اإلجرا  (ٕ)
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اإلجراامةػة . كال يوتمػػف التػػدبير فػي هػػذا  ػػف العقكبػة ، كالتػػي ةحكامهػػر كػػذلؾ 
 امبدأ التفريد الق روي .

حركامة التي تسبا تكقةع التدبير .  ندامر ينبغي تقييد  النةة الام - .3
يتعما ا امر ببحث أكجه الومل فػي شوسػةة الامػتهـ ، حتػى ال ةكػكف إظهػرر 

 هذ  ا امكر أامرـ جامهكر النرس في  رقمة اندامرجه في الامجتامع بعد ذلؾ.
ينبغي تنفيذ ا حكرـ السردرة بننزاؿ تدبير احترازي تنفيذا فكريػر .  - .4

لحكـ السردر برلتدبير ال يجكز أف ةككف سببر في كةعني ذلؾ أف الطعف في ا
كقػف تنفيػػذ  ،  نػه إذا كرنػػت الوطػكرة اإلجراامةػػة هػي امنػػر  فػرض التػػدبير ، 
كقد أثبت الحكـ كجكدهر ، فنف امقت ي ذلؾ أف ينفذ الحكـ السردر به بامجرد 

 سدكر  ، حامرةة لامسمحة الامجتامع .
جراامةػة ، فػنف ذلػؾ لامر كرف التدبير االحترازي يػرتبط بػرلوطكرة اإل - .5

ةقت ي إامكرف تعديل التدبير تبعر لامر يرد  مي الوطػكرة اإلجراامةػة امػف تطػكر 
يمةل ا سػػمةة، كسػػ العقكبػػة. كُيمجػػُر إلػػى فػػرض التػػدابير االحترازيػػة إلػػى جرنػػب 

ثرنةة لمسةرسة الجزاوةة في امكرفحػة اإلجػراـ، بسػكرة  رامػة، لامعرلجػة قسػكر 
 (ٔ)كحدهر،  ف أدا  كظةفتهر االجتامر ةة. العقكبة

 
 
 
 
 

                                           

 (ٛٙٔأسكؿ  مـ العقرب:د/ب أبك العال  قيدة، جرامعة اإلامررات ،ص ) -(ٔ)
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 ادلطهت انضبَٙ
 ٔأًْٛزٓب رتاصٚخػهخ انزذثري االح
 أٔالً:ػهخ انزذثري االحرتاصٚخ ٔأًْٛزٓب:

تستامد التدابير االحترازية كجكدهر امف قسكر فكرة العقكبة  ف القةػرـ     
بدكرهر في امكرفحة الجريامة كسةرنة الامجتامع  د حرالت الوطكرة اإلجراامةة. 
ه فمقد سبا كأف ذكرنر أف جكهر العقكبة هك ا لـ الذي ةسػيب الامحكػـك  مةػ

في حا امف حقكقه المسةقة بشوسيته كػرلحا فػي الحةػرة أك فػي الحريػة أك 
الحػػػا فػػػي التاممػػػؾ أك فػػػي الشػػػرؼ كاال تبػػػرر. بهػػػذا ا سػػػمكب العقػػػربي أراد 
الامشػػرع أف ينقػػل الامحكػػـك  مةػػه امػػف امرحمػػة تامثػػل ا لػػـ إلػػى امرحمػػة التػػذكؽ 

 الفعمي له لكي ال ةعكد إلى الجريامة امرة أورى.
ا سػػمكب العقػػربي يػػرتكف إلػػى فمسػػفة قكاامهػػر اإلرادة كامػػف الثربػػت أف هػػذا 

اآلثامػػػة أك الوطػػػأ، أي انػػػدفرع الامجػػػـر بنرادتػػػه نحػػػك الجريامػػػة حػػػرال اموتػػػررال. 
كارتكرب العقكبة  مى هذا الامنطا ةعطيهر الامشرك ةة ككسػيمة لتقػكةـ اإلدارة 

 اآلثامة  ف طريا إشعرر الامجـر بامر يجر   مةه اإلجراـ امف امتر ب كآالـ.
 سمكب ةظل قرسرال في الحرالت التي تككف الجريامة فيهر قد ارتكبػت هذا ا

تحػػت تػػأثير الجنػػكف أك الامػػرض العقمػػي أك النفسػػي أك بسػػبب انعػػداـ التاميػػز 
كاإلدراؾ. فرلامسػػربكف بتمػػؾ الحػػرالت ينعػػدـ لػػديهـ استشػػعرر ا لػػـ كاإلحسػػرس 

كف به امهامر  ظـ العقرب كتكرر. فػأي ألػـ يجػدي فػي امنػع السػغير أك الامجنػ
 الامجـر أك الامجـر العرود امف تكرار الجريامة.

كامف هنر كرف البد امف البحث  ف امنهت آور وػالؼ ألػـ العقكبػة ، ككػرف 
هػػذا السػػبيل هػػك اسػػتوداـ كسػػرول تقػػـك  مػػى التأهيػػل كالعػػالج ، كال تسػػتند 
امشرك يتهر إلى الوطأ بقدر امر تستند إلى أسرس اجتامػر ي ام ػامكنه الػدفرع 
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الوطػػػكرة اإلجراامةػػػة ، كالتػػػي أطمػػػا  ميهػػػر اسػػػـ   ػػػف الامجتامػػػع  ػػػد حػػػرالت
احلث على  اخذىذ  التدابير االحترازية. هذا السبيل الذي بدأت الامؤتامرات الدكلةة

به بد ل امف الامؤتامر الرابػع لألامػـ الامتحػدة لامنػع الجريامػة كامعراممػة الامجػراميف 
أ سػػػػػطس  ٕٙإلػػػػػى  ٚٔالامنعقػػػػػد فػػػػػي كيكتػػػػػك برلةربػػػػػرف فػػػػػي الفتػػػػػرة امػػػػػف 

 (ٔ)ـ.ٜٓٓٚٔ
 ًٛب:أًْٛخ انزذاثري االحرتاصٚخ:صبَ

التػػدابير االحترازيػػة تعػػد الكسػػيمة الثرنةػػة لمسةرسػػة الجنروةػػة فػػي امكرفحػػة 
اإلجػػراـ، كذلػػؾ إلػػى جرنػػب العقكبػػة كالتػػي ظمػػت أي هػػذ  ا ويػػرة كقتػػر طػػكةال 
الكسيمة الكاحدة في امجرؿ امحرر ة الظرهرة اإلجراامةة كذلػؾ  بػر حقػب طكيمػة 

لعقكبػػة فػػي امكا ػػع امتعػػددة  ػػف أدا  كظةفتهػػر امػػف الػػزامف.  يػػر أف قسػػكر ا
االجتامر ةة، امامر اقت ى البحث  ف نظرـ ةحل امكرنهر في هػذ  الامكا ػع، أك 
ةقف إلى جرنبهر لكي ةسرندهر كة يف إليهر امر تفتقػد  امػف فر مةػة، كيتجمػى 
قسػػكر العقكبػػة فػػي تحقيػػا هػػدفهر كالامتامثػػل فػػي تطهيػػر الامجتامػػع امػػف آفػػة 

ف بينهػػػر حرلػػػة انعػػػداـ الامسػػػؤكلةة الجنروةػػػة اإلجػػػراـ فػػػي امكا ػػػةع  ػػػدة امػػػ
كرلشوص الامجنكف الػذي يرتكػب  ػدة جػراوـ فػال ةامكػف تكقةػع العقكبػة كذلػؾ 
بسػػبب انعػػداـ امسػػؤكليته الجنروةػػة أي انعػػداـ الػػركف الامعنػػكي لمجريامػػة، كامػػف 
والؿ هذا القسكر تبرز أهامةة التدابير الكقروةة كالتي ةامكف تطبةقهر أي هذ  

رلػػة السػػربقة ككػػذلؾ فػػي امكا ػػع أوػػرى تبػػدك  يػػر كرفةػػػة ا ويػػرة  مػػى الح
العقكبة فيهػر لامكاجهتهػر كذلػؾ امثػل الوطػكرة اإلجراامةػة كحرلػة امعتػرد اإلجػراـ 

                                           

دراسة في  مـ اإلجراـ كالعقرب ، القسـ الثرني ،  مـ العقرب د. ب زكي أبك  ػرامر  -(ٔ)
،القسػػـ العػػرـ د. امحامػػكد نجيػػب  قػػرنكف العقكبػػرت. شػػرح ٖٙٗ، الامرجػػع السػػربا ، ص 
 .ٜٚٛحسني ، القسـ العرـ ، ص

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8639&vid=33
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فمك اكتفى الامشرع برلعقكبة كحدهر لعجز  ف امكرفحػة اإلجػراـ، كامػف ثػـ كػرف 
التبرير الحقةقي لمتدابير هك سد امكا ع الثغرات كالقسكر فػي نظػرـ العقكبػة 

ا ال ةعنػػي االنتقػػرص امػػف قةامػػة العقكبػػة التػػي تظػػل ا سػػرس ا كؿ فػػي كهػػذ
 .امكاجهة كامكرفحة الظرهرة اإلجراامةة

كامر تتجمى أهامةة التدابير الكقروةة في أنهر تحػرص  مػى حامرةػة الحريػرت 
العرامػة ، فأ مػب هػذ  التػػدابير ال امفػر لمامجتامػع امػػف اتورذهػرق  نهػر الكسػػيمة 

ؾ فيهر ،كذلؾ امثل تدبير إيداع الامجػرنيف فػي الكحيدة لكقريته امف وطكرة الش
امؤسسة لمعالج. ك ذلؾ فنف التػدابير تسػعى إلػى إ ػردة إدامػرج الجػرنحيف امػف 
 دةامي الامسؤكلةة كالامعترديف داوػل الامجتامػع فرلتػدبير الػذي ة ػع الامجنػكف 
في امستشفى لمعالج ال ةقسد به الامشرع امعرقبة هذا الامجنكف كذلػؾ بنةالامػه 

نامر الامقسكد به التحفظ  مةػه ك الجػه إذا  ف الجريامة التي  ارتكبهر سربقر كا 
ف كػرف تنفيػذهر فػي  أامكف كهكذا برلنسبة لبرقي أنكاع التدابير ا ورى كالتي كا 
حػػا الشػػوص قػػد يػػؤدي إلػػى إةالامػػه بعػػض ا حةػػرف إال أف هػػذا اإلةػػالـ  يػػر 
نامر الامقسكد امنه هك اتقر  وطكرته كالتحفظ  مةه أك  الجه  امقسكد لذاته كا 
برلدرجػة ا كلػى كحامرةػة الامجتامػع امػػف الوطػكرة اإلجراامةػة الكرامنػة فةػه، جػػر  

تعتبػػر التػػدابير “ ٕٜٙٔفػػي امػػذكرة تقػػدةـ امجامك ػػة القػػرنكف الجنػػروي لسػػنة 
الكقروةػػػة امػػػف بػػػيف أهػػػـ امػػػر اسػػػتحدثه القػػػرنكف الجنػػػروي كامػػػر اسػػػتعرر  امػػػف 
ي التشػػريعرت الامعرسػػرة، إذ تهػػدؼ امقت ػػةرته إلػػى تفػػردي الوطػػر االجتامػػر 

الكرامف في بعض الامجراميف كامر تت ػامف كػذلؾ، كهػذا يتجمػى امػف اسػامهر إامػر 
ذا كرف أكثر هذ  التدابير يكافػا  امر كسرول لمدفرع، كا  تدابير لمحامرةة الفردةة كا 
 قكبرت إ رفةة سبا التنسػةص  ميهػر فػي القػكانيف السػربقة، فػنف الػبعض 
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قروةػػة كالتػػي يجػػب امنهػػر ةعتبػػر حػػديثر.كامف هنػػر إذا تتجمػػى أهامةػػة التػػدابير الك 
 (ٔ)امنهر. اال تنر  بهر حتى تحقا ا هداؼ الامرجكة

                                           
امحامػػػػػػكد ب امسػػػػػػطفى،دار النه ػػػػػػة انظر:قػػػػػػرنكف العقكبػػػػػػرت القسػػػػػػـ  العػػػػػػرـ ،د/ (ٔ

امػػػي اإلجػػػراـ كالعقػػػرب ،د/أامػػػرؿ  ثامػػػرف  بػػػد ،اسػػػكؿ  مٚٔٔ،صٖٜٛٔالعر ةػػػة،القرهرة،
،النظريػػة العرامػػة لمتػػدابير  ٜٛـ،ص ٜ٘ٛٔالػػرحةـ ،د/ةسػػري أنػػكر،دار النه ػػة العر ةػػة ،

كامػػػر  ٘ٚـ،ص ٜٙٚٔاالحترازيػػػة ،د/حسػػػف كرامػػػل ب ،رسػػػرلة دكتػػػكرا  ،حقػػػكؽ القػػػرهرة،
 بعدهر.
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 ادلطهت انضبنش
 إَٔاع انزذاثري االحرتاصٚخ يف انمٕاَني انؼمبثٛخ اإليبسارٛخ

فػػػي إطػػػرر امػػػر  مةػػػه العامػػػل فػػػي دكلػػػة اإلامػػػررات العر ةػػػة الامتحػػػدة :فأوػػػذال 
قربةػػة إلػػى برالتجرهػػرت الحديثػػة فػػي الامجػػرؿ الجنػػروي، اتجهػػت التشػػريعرت الع

تقنيننظرـ التدابير االحترازية بجرنب نظرـ العقكبة لةككنر كجهيف لعاممة كاحدة 
ـ ٜٚٛٔلسنة ٖهي"الجزا  الجنروي" كقد نص قرنكف العقكبرت االتحردي رقـ 

 مػػى نظػػرـ التػػدابير االحترازيػػة فػػي البػػربيف السػػربع كالثػػرامف امنػػه )الامػػكاد امػػف 
روةػػػػػػة " ك"تػػػػػػدابير الػػػػػػدفرع " امقسػػػػػػامرل إةرهػػػػػػر إلػػػػػػى "تػػػػػػدابير جنٕٗٔ-ٜٓٔ

 االجتامر ي"كةطبا هذاف النك رف امف التدابير  مى الامجراميف البرلغيف .
كبرلرجكع إلػى أحكػرـ هػذيف النػك يف امػف التػدابير نالحػظ أف تػدابير النػكع 
ا كؿ  ال تطبػػا إالَّ فػػي حرلػػة امػػف ثبػػت ارتكربػػه لمجريامػػة ، كتػػكافرت بشػػأنه 

ة .كهػػي التػػي كرد الػػنص  ميهػػر فػػي ف ػػالل  ػػف ذلػػؾ حرلػػة الوطػػكرة اإلجراامةػػ
 امف قرنكف العقكبرت االتحردي،كنسهر: ٜٕٔالامردة 

"ال يجكز أف تكقع التدابير الامنسكص  ميهر في هذا البػرب  مػى شػوص 
دكف أف يثبػػت ارتكربػػه لفعػػل ةعػػد  القػػرنكف جريامػػة ككرنػػت حرلتػػه تسػػتد ي 

 تطبيا هذا ا جرا  حفرظرل  مى سالامة الامجتامع . 
الامجـر وطرة  مى الامجتامػع إذا تبػيف امػف أحكالػه أك امر ػةه  كتعتبر حرلة

أك سمككه أك امػف ظػركؼ الجريامػة ك كا ثهػر أف هنػرؾ احتامػرال جػدةر إلقداامػه 
  مى ارتكرب جريامة أورى ."

 أامر تدابير النكع الثرني: فتطبا في حرالت  دة ، امنهر:
ي نػص تكافر امرنع امف امكانع الامسػؤكلةة الجنروةػة،كامر هػك كارد فػ األولى:
 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي،كنسهر:ٖٖٔالامردة )
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"إذا كقع الفعػل الامكػكف لمجريامػة امػف شػوص تحػت تػأثير حرلػة جنػكف أك 
 رهة في العقل أك امرض نفسي افقد  القدرة  مى التحكـ في تسرفرته بسفة 
امطمقة حكامت الامحكامة بنيدا ه امأكى  الجةر كفقرل لألك رع التي ةسدر بهػر 

 ر العدؿ بعد أوذ رأي كزير السحة. قرار امف كزي
كيتوػػذ التػػدبير ذاتػػه برلنسػػبة إلػػى امػػف ةسػػرب بنحػػدى هػػذ  الحػػرالت بعػػد  

 سدكر الحكـ ."
كالتػػدبير الامقػػرر فػػي هػػذا الشػػأف هػػك أف تحكػػـ الامحكامػػة بنيػػداع الامػػريض 
 قمةػر كنفسػػةرل امػأكى  الجةرِّ،كفقػػرل لألك ػرع التػػي ةسػدر بهػػر قػرار امػػف كزيػػر 

 ي كزير السحة. العدؿ بعد أوذ رأ
 دـ جدكى تكقةع العقكبة  مى الامتهـ ال تةرد  اإلجراـ كامر نست : الثانية 

 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي،كنسهر:ٖٗٔ ميهر الامردة )
(جػرز لمامحكامػة ٔ( )ٛٓٔأك  ٚٓٔ"إذا تكفر العكد طبقر إلحدى الامػردتيف )

وػد امجرامػر ا تػرد بدالل امػف تكقةػع العقكبػة الامقػررة فيهامػر أف تقػرر ا تبػرر العر

                                           

سػػبا الحكػػـ ( امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي  مػػى أنػػه:" إذا ٚٓٔتػػنص الامػػردة)  - (ٔ)
 مػػى العروػػد بعقػػك تيف امقيػػدتيف لمحريػػة كمتيهامػػر لامػػدة سػػنة  مػػى ا قػػل أك ثػػالث  قكبػػرت 
امقيدة لمحرية إحداهر  مى ا قل لامدة سنة كذلػؾ فػي سػرقة أك احتةػرؿ أك وةرنػة أامرنػة أك 
تزكير أك إوفػر  أشػةر  امتحسػمة امػف هػذ  الجػراوـ أك فػي شػركع فيهػر ، ثػـ ارتكػب جنحػة 

 ر امعرقبر  مةه فيهر كذلؾ بعد الحكـ  مةه ب ور تمؾ العقكبرت فممامحكامػة امامر ذكر أك شرك 
أف تحكػػـ  مةػػه برلسػػجف الامؤقػػت امػػدة ال تزيػػد  مػػى وامػػس سػػنيف بػػدال امػػف تطبيػػا أحكػػرـ 

 الامردة السربقة 
(  مػػى أنه:لمامحكامػة أف تحكػػـ بامقت ػػى نػص الامػػردة السػػربقة  مػػى  ٛٓٔكتػنص الامػػردة )

سػبا الحكػـ  مةػه فػي جريامػة امػف الجػراوـ الامنسػكص  امف يرتكب جنحة امامر ذكر فةر بعػد
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ٔٓٗٔ 

اإلجراـ كفي هذ  الحرلة تحكـ الامحكامة بنيدا ه إحدى امؤسسػرت العامػل التػي 
ةسػدر بننشػػروهر كتنظةامهػر ككةفةػػة امعراممػة امػػف يكد ػكف بهػػر قػرار امػػف كزيػػر 

 .العامل كالشوكف االجتامر ةة
أك  ٚٓٔإذا سبا الحكػـ  مػى العروػد برلعقكبػة الامقػررة بنحػدى الامػردتيف )

جرز لمامحكامة بدال امف تكقةع العقكبػة التػي ةسػتحقهر  ( ثـ ارتكب جنرةةٛٓٔ
الجرني أف تقرر أنه امجػـر ا تػرد اإلجػراـ ، كتحكػـ بنيدا ػه إحػدى امؤسسػرت 

 العامل."
كامػر نسػت  أك لتكافر الوطػكرة االجتامر ةػة فػي حػا الور ػع لهػر ،الثالث :

"تتكفر الوطػكرة ( امف قرنكف العقكبػرت االتحردي،كنسػهر:ٖ٘ٔ ميهر الامردة )
جتامر ةػػػة فػػػي الشػػػوص إذا كػػػرف امسػػػربرل بجنػػػكف أك  رهػػػة فػػػي العقػػػل أك اال

بامػػرض نفسػػي ةفقػػد  القػػدرة  مػػى الػػتحكـ فػػي تسػػرفرته ،بحيػػث يوشػػى  مػػى 
سالامته شوسةرِّ، أك  مى سالامة  ير  كفي هذ  الحرلة يكدع الامسرب امأكى 

  الجةر بقرار امف الامحكامة الاموتسة بنر   مى طمب النةربة العرامة ."
االجتامر ةة حرلة سربقة  مى ارتكرب الجريامػة ،بعكػس الوطػكرة كالوطكرة 

اإلجراامةة الالحقة لكقك هر ،كتستد ي الوطكرة االجتامر ةة اتورذ تػدابير امػف 
تػػدابير الػػدفرع االجتامػػر ي كقػػد حسػػر قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي الوطػػكرة 
االجتامر ةػػػة فػػػي حرلػػػة الشػػػوص الامسػػػرب بجنػػػكف أك  رهػػػة فػػػي العقػػػل أك 

ةفقد  القدرة  مى التحكـ في تسرفرته . كتستد ي هذ  الحرلػة  بامرض نفسي
 (ٔ)اإليداع في امؤسسة  الجةة. 

                                                                                                   

بعقػػك تيف امقيػػدتيف لمحريػػة كمتيهامػػر لامػػدة  ٕٛٗ،  ٕٙٗ،  ٕٗٗ، ٖ٘ٓ ميهػػر فػػي الامػػكاد 
 سنة  مى ا قل أك بثالث  قكبرت امقيدة لمحرية إحداهر  مى ا قل لامدة سنة" 

 ( ٙٛٔ-٘ٛٔأسكؿ  مـ العقرب، د: ب أبك العال  قيدة،ص  ) (ٔ) -
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ٕٔٓٗ 

العقكبرت االتحػردي  مػى اتوػرذ هػذا التػدبير حةػرؿ هػؤال  كقد نص قرنكف 
 ا شورص في حرلتيف:

حرلة تكافر الوطكرة االجتامر ةة إلى كرد النص  ميهػر فػي الامػردة  األولى:
(ٖٔ٘) (ٔ) 

الحظػػػة أف هػػػذ  الامػػػردة جعمػػػت قػػػرار اإليػػػداع فػػػي الامؤسسػػػة كجػػػدير برلام
العالجةة بيد الق ر ق امنعرل لمتعسػف الامكجػكد فػي كثيػر امػف التشػريعرت التػي 

 تعطي لمجهة اإلدارية سمطة إسدار قرار اإليداع. 
العقكبػرت االتحػردي كهػي قػرنكف امف  ٕ/ٖٖٔنست  ميهر الامردة  الثاني :

بجنػػكف أك  رهػػة أك امػػرض نفسػػي بعػػد تتعمػػا بحرلػػة الامحكػػـك الػػذي أسػػيب 
سدكر الحكـ  مةه برإلدانة ، فعمػى الامحكامػة أف تحكػـ بنيدا ػه فػي امؤسسػة 

  الجةة.
كامف ا حكرـ العرامة التي تو ع لهر تدابير الدفرع االجتامػر ي  ػدـ جػكاز 

 قكبػػرت(. كالجػػزا   ٕٗٔا امػػر بنةقػػرؼ تنفيػػذ تػػدابير الػػدفرع االجتامػػر ي )ـ
كػػرـ هػػذا النػػكع امػػف التػػدابير هػػك إ طػػر  الامحكامػػة الامترتػػب  مػػى امورلفػػة أح

 (ٕ) سمطة جكازية بنطرلة التدابير امدة ال تجركز نسف الامدة الامحكـك بهر.

                                           

تتػكفر الوطػكرة االجتامر ةػة فػي   قكبػرت اتحػردي  مػى أنػه:"  ٖ٘ٔتنص الامػردة  (ٔ) -
الشوص إذا كرف امسربر بجنػكف أك  رهػة فػي العقػل أك ةامػرض نفسػي ةفقػد  القػدرة  مػى 
التحكـ في تسرفرته بحيث يوشى  مى سالامته شوسةرل أك  مى سػالامة  يػر  ،كيػف هػذ  

لامحكامة الاموتسة  بنر   مػى طمػب النةربػة الحرلة يكدع الامسرب امأكى  الجةرل بقرار امف ا
 العرامة."

( ،شػػػػرح قػػػػرنكف العقكبػػػػرت ٙٛٔأسػػػػكؿ  مػػػػـ العقػػػػرب، الامرجػػػػع السػػػػربا ) (ٕ) -
 (.ٓٙٗاالتحردي،د/ مى حامكدة ،)ص:
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 جحضبنضبَٙادل
 انزذاثري اجلُبئٛخ يف لبٌَٕ انؼمٕثبد االحتبد٘

 كفةه امطرلب ثالثة:
 ادلطهت األٔل

 انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهزذاثري اجلُبئٛخ  
 ذاثري اجلُبئٛخ ::انزؼشٚف ثبنزأٔالً 

ةقسػػد برلتػػدابير الجنروةػػة :امجامك ػػة اإلجػػرا ات التػػي تػػأامر بهػػر الامحكامػػة 
امثػل –،برإل رفة إلى العقكبرت ا سمةة ،امع امالحظة أف بعض هػذ  التػدابير 
يجػػػكز  –اإللػػػزاـ برلعامػػػل كاإلبعػػػرد  ػػػف الػػػبالد كحظػػػر امامررسػػػة  امػػػل امعػػػيف 

 (ٔ)رلبة لمحرية.لمامحكامة أف تأامر بأحدهامر بدال امف الحكـ بعقكبة س
 األعبط انمبٌَٕ نهحكى ثبنزذاثري اجلُبئٛخ:صبَٛب:

( امػف قػرنكف  العقكبػرت االتحػردي أنهػر قػد ٜٕٔيت ح امف نػص الامػردة )
جعمت الوطكرة اإلجراامةة التي قػد تبػدك فػي أشػورص ةعػض الامحكػـك  مػيهـ 
هػي ا سػػرس القػرنكني لمحكػػـ بهػذ  التػػدابير ،فقػد ر طػػت الامػردة سػػراحة بػػيف 

رب الامحكػػػـك  مةػػػه  لجريامػػػة سػػػربقة ك ػػػيف أف تكػػػكف حرلتػػػه الشوسػػػةة ارتكػػػ
كالنفسػةة كالبيوةػة كالع ػكةة تسػتكجب امعراممتػػه جنروةػر بهػذ  التػدابير حفرظػػر 

  مى سالامة الامجتامع .
لقػد ك ػع الامشػرع فػي هػذ  الامػردة امعةػررال  مػى أسرسػه ةامكػف القػكؿ بػرف 

جتامػػع ،كذلػػؾ إذا حرلػػة الامحكػػـك  مةػػه وطػػرة كامػػف ثػػـ تػػؤثر  مػػى سػػالامة الام

                                           

( ،شػػرح قػػرنكف العقكبػػرت ٙٛٔأسػػكؿ  مػػـ العقػػرب، د: ب أبػػك العػػال  قيػػدة ) (ٔ) -
 (.ٓٙٗاالتحردي،د/ مى حامكدة ،)ص:
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تبيف  لمق ر  بأف أحكاؿ امر ةه كسمككه  أك امف ظػركؼ الجريامػة ك كا ثهػر 
 (ٔ) أف هنرؾ احتامرالل جدةر إلقداامه  مى ارتكرب جريامة أورى.

 ششػٛخ انزذثري اجلُبئٛخ:صبنضب:
( امػف قػرنكف العقكبػرت االتحػردي قػد ٜٕٔةالحظ أف الامشرع فػي الامػردة )

وةة ثبكت ارتكرب امف تنزؿ به فعالل ةعػد  القػرنكف  اشتر  لمحكـ برلتدابير الجنر
جريامة، كامعنى ذلػؾ أف هػذا النػكع امػف التػدابير يو ػع لامبػدأ شػر ةة الجػزا  
الجنػػػروي ،بحيػػػث ةامكػػػف القػػػكؿ بأنػػػه ال تػػػدبير جنػػػروي إال بػػػنص ،كػػػذلؾ فػػػنف 
الامشرع حدد سكر الجزا ات الامترتبة  مى الحكـ بهذ  التػدابير ،سػكا  تامثػل 

 الحرية أك في سمبهر أك في التدابير الامرلةة. ذلؾ في تقييد
كال يكجػد شػؾ فػي أف و ػكع هػذ  التػدابير  لهػذ  الشػر ةة ةامثػل  ػامرنة 
هرامة لألفراد ق نهر بحكـ طبةعتهر ت امف تقييػدال أك سػمبرل لمحقػكؽ أك حرامرنػرل 
امػػػف امزاةػػػر امردةػػػة امعينػػػة قكلػػػذلؾ فػػػنف الػػػنص  ميهػػػر امػػػف الامشػػػرع كتحديػػػد  

كػـ بهػر ة ػامف  فػراد الامجتامػع  ػدـ تحكػـ الق ػر   نػد لمشرك  كحػرالت الح
الحكـ بهر كةامنع اإلدارة امف ك ع تدابير قػد تسػتبع  ػف طريقهػر أف تعسػف  

 (ٕ)بحريرتهـ.
كتو ػػع التػػدابير الجنروةػػة لامبػػدأ الشوسػػةة ،بحيػػث إنهػػر الةحكػػـ بهػػر إال 

  مى الشوص الذي ارتكب الجريامة بسكرة سربقة .
شػػػريعرت الجنروةػػػة ال تػػػنص سػػػراحة  مػػػى كةالحػػػظ كػػػذلؾ أف بػػػبعض الت

التدابير الجنروةة ،كامر هك الشأف في  امل الامشرع الامسري ،بوالؼ امر  مةه 
الحػػرؿ فػػي التشػػريع اإلامػػرراتي،إذ نػػص الامشػػرع الامسػػري  مػػى تطبةقػػرت لهػػذ  

                                           

 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٜٕٔالامردة) انظر:نص(ٔ) -
 .ٕٙٗشرح قرنكف العقكبرت االتحردي،د/ مي حامكد  ،ص(ٕ) -
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التدابير في إطرر العقكبرت التكاميمةة ،كفي بعػض التشػريعرت الورسػة ،امثػرؿ 
 قكبػػػػرت امسػػػػري( كامراقبػػػػة البػػػػكلةس  ٕ/ٖدة :الامسػػػػردرة الكجك ةػػػػة )الامػػػػر

امكػرر()د(  ٛٛ قكبرت امسري( كامر تػنص  مةػه الامػردة ) ٕٛ،ٜٕ)الامردترف 
ـ ٕٜٜٔ(لسػػنة  ٜٚامػػف قػػرنكف العقكبػػرت الامسػػري الام ػػرفة برلقػػرنكف رقػػـ )

،التػي تػنص  مػى أف: "يجػكز فػي  حػكاؿ الامنسػكص  ميهػر فػي هػذا القسػػـ 
 ابير اآلتةة:كـ بتدبير أك أكثر امف التدالحف الل  ف الحكـ برلعقكبة الامقررة

 حظر اإلقرامة في امكرف امعيف أك في امنطقة امحددة . -1
 االلتزاـ برإلقرامة في امكرف امعيف. -2
 حظر التردد  مى أامركف  أك امحرؿ امعينة. -3

كفػػي جامةػػع ا حػػكاؿ ال يجػػكز أف تزيػػد  امػػدة التػػدبير  مػػى وامػػس سػػنكات  
س امػدة ال تقػل  ػف سػتة كةعرقب كػل امػف يوػرلف التػدبير الامحكػـك بػه بػرلحب

 أشهر."
كةالحػػظ أف الامشػػرع الامسػػري قػػد نػػص  مػػى هػػذا التػػدبير ا ويػػر  ػػامف 
الوطػػػة التػػػي ا تنقهػػػر لامحرر ػػػة اإلرهػػػرب ،كذلػػػؾ لمحيمكلػػػة دكف العػػػكد إلػػػى 
ارتكربهر امرة أورى ،كذلؾ بنبعرد الامحكـك  مةه امػف ا امػركف التػي كرنػت سػببرل 

 (ٔ)ذ  الجراوـ امرة أورى.في أجراامه ، سر  أال ةعكد إلى ارتكرب ه
هػػذا كتنقسػػـ التػػدبير الجنروةػػة إلػػى تػػدابير امقيػػدة لمحريػػة كتػػدابير سػػرلبة   

(امػػػف قػػػرنكف ٜٓٔلمحقػػػكؽ كتػػػدابير امردةػػػة ،كذلػػػؾ إ امػػػرالل لػػػنص الامػػػردة )
العقكبػػرت االتحردي،كهػػذا امػػر سػػأبينه فػػي الامطمػػب الثػػرني كالثرلػػث امػػف هػػذا 

 الامبحث.
                                           

.شػرح قػرنكف العقكبػرت ٙٙٗشػرح قػرنكف العقكبػرت االتحػردي،د/ مي حامػكد  ،ص(ٔ) -
 ٗ٘ٚالامسري ،القسـ العرـ  د/أحامد بالؿ ،ص 
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 ادلطهجبنضبَٙ
 هحشٚخانزذاثري ادلمٛذح ن

كهي نػكع امػف التػدابير الجنروةػة الػذي ةقيػد امػف حريػة الامحكػـك  مةػه فػي 
القةػػرـ بنشػػر  امعػػيف ،أك يمزامػػه  مػػى القةػػرـ بعامػػل امعػػيف ،كقػػد  ػػددت الامػػردة 

 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي  قكبرت تمؾ التدابير بأنهر:ٓٔٔ)
 حظر ارتةرد بعض الامحرؿ العرامة. -1
 امنع اإلقرامة في امكرف امعيف  -2
 قبة الامرا -3
 اإللزاـ برلعامل . -4
 اإلبعرد  ف الدكلة -5
 كفةامر يمي إطاللة  مى طبةعة هذ  التدابير: 

 أٔالً:حظش اسرٛبد ثؼط احملبل انؼبيخ :

ةقسد بهذا التدبير امنع الامحكـك  مةه امف ارتةرد ا امػركف التػي تبػرع فيهػر 
الامشػػركبرت الكحكلةػػة، كةفػػرض هػػذا النػػكع امػػف التػػدابير بكجػػه وػػرص  مػػى 

ذيف ةقترفػػكف جنرةػػة أك جنحػػة بتػػأثير الامشػػركبرت الكحكلةػػة، كهػػذا أكلوػػؾ الػػ
الامنػػع وػػرص بررتةػػرد الوامػػررات، كال ةشػػامل امعػػرقرة الوامػػر، إذا تػػـ ذلػػؾ فػػي 

 آور.  امكرف
( امف قػرنكف العقكبػرت االتحػردي لمامحكامػة بػأف تحظػر ٔٔٔتجيز الامردة )

ه الوامػكر  مى الامحكـك  مةه ارتةرد بعض الامحرؿ العرامة لمحيمكلة دكف تنركل
أك الامودرات أك ي الحرالت ا ورى التي ةحددهر القرنكف ،فتػنص تمػؾ الامػردة  
 مى أنه :" لمامحكامة أف تحظر  مى الامحكـك  مةه ارتةرد الامحرؿ العرامة التي 
تحددهر إا كرنت الجريامة قػد كقعػت تحػت تػأثير امسػكر أك اموػدر ،ككػذلؾ فػي 
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ف الحظػر لامػدة التقػل  ػف الحرالت ا ورى التػي يػنص  ميهػر القػرنكف ،كةكػك
 (ٔ)سنة كال تزيد  مى وامس سنكات ".

 (2)يُغ اإللبيخ يف يكبٌ يؼني:صبًَٛب: 

( امػف قػرنكف العقكبػرت االتحػردي الامنػع امػف اإلقرامػة  ٕٔٔ رفت الامردة ) 
بأنه:"حرامرف الامحكـك  مةه أف ةقةـ أك يرترد بعد اإلفراج  نػه هػذا الامكػرف اك 

ة ال تقل  ف سػنة كال تزيػد  ػف وامػس سػنكات ا امكنة الامعينة في الحكـ لامد
." 

كبرستقرا  النص نجد اف الامشرع اإلامرراتي قد فػرؽ بػيف نػك يف امػف امنػع 
 اإلقرامة:

الامنػػع الكجػػك ي امػػف اإلقرامػػة : كيتحقػػا ذلػػؾ فػػي حرلػػة سػػدكر  فػػك  امػػف كػػرف امحككامػػر  -1
لعقكبػة أك  مةه برإل داـ أك السجف الامؤ د ) فك وػرص  ػف العقكبػة( سػكا  بػرلعفك الكمػي  ػف ا

بتوفةفهر .كفي هذ  الحرلة يجب  مى النةربة العرامة أف تعرض أامػر   مػى الامحكامػة التػي أسػدرت 
الحكػـ لكػػي تقػػرر امنعػػه امػػف اإلقرامػػة فػػي الامكػرف أك ي ا امكنػػة التػػي تحػػددهر لامػػدة وامػػس سػػنكات 

  قكبرت(. ٖٔٔ،امرلـ ينص العفك  مى  ير ذلؾ )امردة 
أف تق ػػي بػػرلامنع الجػػكازي  نػػدامر تحكػػـ بعقكبػػة الامنػػع الجػػكازي امػػف اإلقرامػػة :لمامحكامػػة  -2

السجف الامؤقت ،كامر لهر أف تحكـ به  نػد الحكػـ بػرلحبس فػي جنرةػة ،كذلػؾ إ امػرالل لػنص الامػردة 
( قكبػػرت كنسػػهر:" كلمامحكامػػة  نػػد الحكػػـ بعقكبػػة السػػجف الامؤقػػت  أف تحكػػـ بامنػػع إقرامػػة ٖٔٔ)

لعقكبػػة الامحكػػـك بهػػر ، مػػى أف الامحكػػـك  مةػػه فػػي امكػػرف أك أامكنػػة امعينػػة لامػػدة تسػػركي امػػدة ا
التتجركز وامس سنكات .فنذا كرف الحكـ في الجنرةة سردرا برلحبس جرز لمامحكامة أف تحكـ بامنػع 

 اإلقرامة امدة التزيد  ف  سنتيف ."

                                           

 ٗٙ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي،د/ نرـ ب  نرـ ،ص -(ٔ)
انظر:أسػػػػكؿ  مػػػػـ العقػػػػرب:د/ب أبػػػػك العػػػػال  قيػػػػدة، جرامعػػػػة اإلامػػػػررات ،ص (ٕ) -

(،شػػػػرح قػػػػرنكف العقكبػػػػرت ٛ/٘(،الامكسػػػػك ة الجنروةػػػػة:د/ أنػػػػةس  بػػػػد الاممػػػػؾ ، )ٜ٘ٔ)
 ٕٚٗاالتحردي،د/ مي حامكد  ،ص
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 جكاز تعديل تدبير الامنع امف اإلقرامة:
( امػف قػرنكف العقكبػرت االتحػردي لمامحكامػة التػي ٗٔٔطبقرل لنص الامػردة )

تنقص الامدة الامق ي بهر طبقرل لمامكاد السربقة أك أف تعفي أسدرت الحكـ أف 
الامحكـك  مةه امف الامدة البرقةة أك أف تعد في ا امركف التي ينفذ فيهر التدبير 

 (ٔ.)،كذلؾ كمه بنر   مى طمب النةربة العرـ أك الامحكـك  مةه "
 (2)انٕظغ حتذ ادلشالجخ : صبنضًب:

بػػرت االتحػػردي فػػنف الك ػػع ( امػػف قػػرنكف العقك٘ٔٔطبقػػرل لػػنص الامػػردة )
ػر  تحت الامراقبػة هػك:"إلزاـ الامحكػـك  مةػه بػرلقيكد الترلةػة كمهػر أك بع ػهر كفقل

 لامر ةقرر  الحكـ :
أن اليغير محل اقامتو ال بعد موافق  الجي  اإلداري  المختصة  ففةا ا لة   -1

 يكن لو محل اقام  عينت لو ى ه الجي  محاًل.
مختصةة  فةةف الهتةةرات الدوريةة  التةةف أن يقةةد  نه ةةو الةةى الجيةة  اإلداريةة  ال -2

 تحددىا.
 أن ال يرتاد األماكن التف حددىا الحك . -3
 أن اليبرح م كنو لياًل اال با ن من الجي  اإلداري  المختص ". -4

 حبالد انٕظغ حتذ ادلشالجخ ٔفك أحكبو لبٌَٕ انؼمٕثبد االحتبد٘:"
 لمك ع تحت الامراقبة ثالث حرالت:

 الجخ ثمٕح انمبٌَٕ:احلبنخ األٔىل: انٕظغ حتذ ادلش

                                           

 ٘ٙ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي/ نرـ ب  نرـ ،ص -(ٔ)
ك العػػػػال  قيػػػػدة، جرامعػػػػة اإلامػػػػررات ،ص انظر:أسػػػػكؿ  مػػػػـ العقػػػػرب:د/ب أبػػػػ(ٕ) -

 ٚٚٗ(،شرح قرنكف العقكبرت االتحردي،د/ مي حامكد  ،صٜ٘ٔ)
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ٜٔٓٗ 

كتتحقػػا تمػػؾ الحرلػػة  نػػدامر ةسػػدر  فػػكال  ػػف  قكبػػة اإل ػػداـ أك السػػجف 
الامؤ د ،سكا  كرف العفك كمةر أك برلتوفيف فقط، ندوذ يو ع الامحكػـك  مةػه 

الامراقبػة لامػدة وامػس سػنكات  -فػي حرلػة التوفيػف–بعد وركجه امف السػجف 
(امػف ٙٔٔنص الامػردة امرلـ ينص قرار العفػك  مػى  يػر ذلػؾ ،كذلػؾ إ امػرالل لػ

 قرنكف العقكبرت االتحردي.
كامؤدى هذا النص أف سريرف الامراقبة ةككف في قكة القرنكف كةسري دكف 

 حرجة إلى أف تنطا بهر الامحكامة .
 احلبنخ انضبَٛخ: انٕظغ انٕعٕثٙ حتذ ادلشالجخ :

(امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي يتعػػيف  مػػى ٚٔٔطبقػػرل لػػنص الامػػردة )
بك ػػع الامسػػجكف تحػػت الامراقبػػة بعػػد تنفيػػذ  قك تػػه فػػي الامحكامػػة أف تحكػػـ 

بعض ا حكاؿ ،كذلؾ  ندامر ةحكـ  مػى الشػوص برلسػجف الامؤ ػد أك الامؤقػت 
لجنرةة امرسة بأامف الدكلة الوررجي اك الداومي ،كتككف الامراقبػة لامػدة وامػس 

 سنكات امف يـك انتهر  تنفيذ العقكبة".
ك ػػع الامحكػػـك تحػػت كفػػي تقػػديري أف الحكػػـ ةكػػكف ورطوػػرل لػػك لػػـ ةقػػض ب

الامراقبة ،إال أنه ال يجكز تنفيػذ الك ػع تحػت الامراقبػة  لػك سػدر الحكػـ دكف 
أف يت امف ذلؾ اإلجرا  ،كأسبح هذا الحكػـ نهروةلػر ،أي برتػرل،إذ يتعػيف احتػراـ 
الحكـ كلككرف به وطأ في تطبيا القرنكف ،إذ أف تسحةح الحكػـ ال ةكػكف إال 

 قانواًن. لامقررة ف طريا الطعف  مةه بطرؽ الطعف ا
 احلبنخ انضبنضخ :انٕظغ اجلٕاص٘ حتذ ادلشالجخ:

( امػف قػرنكف العقكبػرت االتحػردي يجػكز لمامحكامػة ٚٔٔطبقرل لنص الامردة)
أف تػأامر بك ػع الامحكػػـك  مةػه تحػػت الامراقبػة إذا حكامػت فػػي امػكاد الجنرةػػرت 
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 بعقكبة سرلبة لمحرية امدة تزيد  مى سنة ،كاليجكز أف تزيد امدة الامراقبة فػي
 هذ  الحرلة  ف وامس سنكات ،كال تزيد  مى امدة العقكبة.

هذا كتجب امالحظة أف امدة الامراقبػة تبػدأ امػف  التػرري  الامحػدد فػي الحكػـ 
لتنفيػذهر ،كالةامػػد التػػرري  الامقػػرر النق ػػروهر  إذا تعػػذر التنفيػػذ ،كذلػػؾ إ امػػرالل 

( امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي ،ذلػػؾ  نػػه قػػد يتعػػذر ٛٔٔلػػنص الامػػردة )
فيػػذ الامراقبػػة بسػػبب تكاجػػد الامحكػػـك  مةػػه برلوػػررج ، ندوػػذ تحتسػػب امػػدة تن

اإلقرامة فػي الوػررج  ػامف امػدة الامراقبػة كبرلتػرلي ال ُتامػد امػدة الامرقبػة بػنفس 
 (ٔ)الامدة .

 عهطخ احملكًخ يف رؼذٚم انٕظغ حتذ ادلشالجخ :
(امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي ٜٔٔامػػف الثربػػت طبقػػرل  حكػػرـ الامػػردة )

حكامة سمطتهر في امتربعة ك ع الامحكـك  مةػه تحػت الامراقبػة امػف تامررس الام
وػػالؿ تقػػررير تقػػد ـ لهػػر امػػف الجهػػة اإلداريػػة الاموتسػػة  ػػف امسػػمؾ الامحكػػـك 
 مةه كل ثالثة أشهر ،كامر التستنفد الامحكامة كاليتهر بوسكص الك ع تحت 
الامراقبة قفممامحكامة أف تعدؿ امف قيكد تمؾ الامراقبة أك أف تعفي امنهر كمهػر أك 

 (ٕ)بع هر.
 
 

                                           

  ٙٙ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي،د/ نرـ ب  نرـ ،ص -(ٔ)
(امػػف  قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي كانظػػر: شػػرح قػػرنكف العقكبػػرت ٜٔٔنػػص الامػػردة )-(ٕ)

كف العقكبػػرت االتحػػردي،د/ مي حامػػكد  ، شػػرح قػػرن ٙٙ٘االتحردي،د/ نػػرـ ب  نػػرـ ،ص
 .ٛٚٗ،ص
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 (1)ساثؼب: اإلنضاو ثبنؼًم:
كةقسػػػػد بػػػػه:تكميف الامحكػػػػـك  مةػػػػه أدا  العامػػػػل الامنرسػػػػب فػػػػي إحػػػػدى 
الامؤسسػرت كالامنشػ ت الحككامةػة التػي ةسػدر بتحػديهر قػرار امػف كزيػر العػػدؿ 
برالتفػػرؽ امػػع كزيػػري العامػػل كالشػػؤكف االجتامر ةػػة  مػػى أف ةامػػنح ريػػع ا جػػر 

 امف قرنكف العقكبرت االتحردي. ٕٓٔالامقرر.كذلؾ إ امرالل لنص الامردة 
بػػػديل  ػػػف الحكػػػـ بػػػرلحبس أك كةكػػػكف اإللػػػزاـ برلعامػػػل فػػػي امػػػكاد الجػػػنح ك

 .الغراامة
 (ٕ)كال تقل امدة هذا اإللزاـ  ف  شرة أةرـ كال تزيد  مى سنة.

كيت ػػح  مػػى هػػذا التػػدبير أنػػه جػػكازي لمامحكامػػة ،كأنػػه بػػديل  ػػف الحكػػـ 
ير يوتمػف  ػف  يػر  امػف التػدابير برلحبس أك الغراامة كبرلترلي فنف هػذا التػدب

 التي ةحكـ بهر برإل رفة إلى العقكبة السرلبة لمحرية.
كيتفػػا هػػذا التػػدبير امػػع اإلبعػػرد  ػػف الػػبالد الػػذي يجػػكز أف ةحػػل امحػػػل 

 (ٖ)العقكبة  ا سمةة ،كذلؾ برلنسبة لألجرنب.
 
 
 

                                           

(امػػف  قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي كانظػػر: شػػرح قػػرنكف العقكبػػرت ٜٔٔنػػص الامػػردة )-(ٔ)
، شػػرح قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي،د/ مي حامػػكد   ٙٙ٘االتحردي،د/ نػػرـ ب  نػػرـ ،ص

 .ٜٚٗ،ص
 (امف  قرنكف العقكبرت االتحردي . ٕٓٔنص الامردة )-(ٕ)
(امػف  قػرنكف العقكبػػرت االتحػردي كينظػر: شػرح قػرنكف العقكبػػرت ٕٔٔة )نػص الامػرد-(ٖ)

 ٙٙ٘االتحردي ،د/ نرـ ب  نرـ،ص
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ٕٔٓ٘ 

 (1)خبيغًب: إثؼبد األعُجٙ:
ارتكربػػه جريامػػة ،أي  نظػػـ قػػرنكف العقكبػػرت  حػػرالت إبعػػرد ا جنبػػي بسػػبب

 الحرالت التي ةسدر فيهر حكـ امف الامحكامة.
كيوتمف هذا النكع امف االبعرد الق روي  ف اإلبعرد اإلداري ،أي الػذي يػتـ 
بقػػرار امػػف اإلدارة كدكف اشػػترا  كقػػكع جريامػػة .كذلػػؾ بسػػبب امػػر ةامثمػػه كجػػكد 

 (ٕ)ا جنبي في البالد امف تهديد لألامف العرـ .
امػػػف الدسػػتكر االتحػػػردي  فننػػه اليجػػػكز إبعػػػرد  (ٖٚكطبقػػرل لػػػنص الامػػردة)

الامكاطنيف أك نفيهـ امف االتحرديقلذا فنف الشوص الذي يػتـ إبعػرد  هػك امػف 
اليتامتػػع بجنسػػةة دكلػػة اإلامػػررات العر ةػػة الامتحػػدة ،كفقػػرل لمامػػردة ا كلػػى امػػف 

ـ بشأف الهجرة كاإلقرامة ،فامف لةس له جنسةة ٖٜٚٔ( لسنة ٙالقرنكف رقـ )
 (ٖ)فهك أجنبي .

ذا كرف الامتهـ ةحامل جنسةة دكلة اإلامررات العر ةة الامتحدة بقكة القرنكف  كا 
/د( امػف قػرنكف الجنسػةة ،ر ػـ  ػدـ تامتعػه برلجنسػةة ،فننػه ٕتطبةقرل لمامػردة )

                                           

(امػػف  قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي كانظػػر: شػػرح قػػرنكف العقكبػػرت ٜٔٔنػػص الامػػردة )-(ٔ)
، شػػرح قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي،د/ مي حامػػكد   ٙٙ٘االتحردي،د/ نػػرـ ب  نػػرـ ،ص

 .٘ٛٗ،ص
العقكبة كالتدابير االحترازية ،د/رامسةس بهنرـ ،الامجمة الجنروةة القكامةة ،العػدد انظر:-(ٕ)

 .ٜٔ،ص ٜٛٙٔا كؿ ،امررس ،
ـ(فػػػػي الطعػػػػف ٖٜٜٔ/ٓٔ/ٖٕينظػػػػر: حكػػػػـ امحكامػػػػة تامييػػػػز دبػػػػي ،السػػػػردر بتػػػػرري )(ٖ)
 (.ٖ٘رقـ ) ٘ٗٔٔلسنة  ٗـ جزا ،امجمة الق ر  كالتشريع ،العدد ٖٜٜٔلسنة ٔٙرقـ
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ٖٔٓ٘ 

اليجكز إبعرد  ،فنذا كرف الامتهـ الجنسػةة لػه ،كلكنػه امكلػكد برإلامػررة الشػررقة 
 (ٔ)اليجكز إبعرد .كأامه امكاطنة ،فننه ةحامل الجنسةة بقكة القرنكف ك 

 حبالد اإلثؼبد:
الحرالت التي ةسػري فيهػر إبعػرد ا جنبػي ،امنهػر امػر هػك كجػك ي كامنهػر امػر 

 هك جكازي لمامحكامة:
ةكػػكف اإلبعػػرد كجك ةػػرل  مػػى الامحكامػػة إذا حكػػـ  مػػى  :اإلبعػرد الكجػػك ي -1

ا جنبػػي فػػي جنرةػػة كاقعػػة  مػػى العػػرض ،كةسػػتكي  ندوػػذ اف تكػػكف العقكبػػة 
ي  قكبػرت الجنرةػرت أك وففػت الامحكامػة العقكبػة كق ػت الامحكـك بهر امف بػ
 (ٕ)بعقكبة الحبس .

ـ  مػى كجػكب اإلبعػرد فػي ٜٜ٘ٔ(لسػنة ٗكامر نص قرنكف الامودرات رقػـ)
( ،كتطبةقرل لذلؾ ق ت الامحكامػة االتحردةػة العمةػر " ٖٙجراوـ الامودرات )امردة 

نبػػي أنػػه إذا سػػدر الحكػػـ فػػي إحػػدى هػػذ  الجػػراوـ دكف أف يت ػػامف إبعػػرد ا ج
،فننػػه ةكػػكف اموطوػػرل فػػي تطبيػػا القػػرنكف كيتعػػيف تسػػحةحه بن ػػرفة اإلبعػػرد 

 (ٖ)،امرداـ أف الطعف امرفكع امف النةربة العرامة.
 ةسبح إبعرد ا جنبي جكازير في حرلتيف: اإلبعرد الجكازي: -2

                                           

ـ ،الطعػػف ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٗٔاالتحردةػػة العمةػػر ،جزاوػػي شػػر ي فػػي  ينظػػر::حكـ الامحكامػػة(ٔ)
 ٖٖٙص ٜٔرقـ  ٕٓق روةة .امجامك ة أحكرـ الامحكامة س  ٕٓلسنة  ٛٔٔرقـ 
( ٕٓـ((فػي الطعػف رقػـ)ٕٜٜٔ/ٚ/ٗينظر: حكـ امحكامة تامييػز دبػي ،السػردر بتػرري )(ٕ)

 ٔٔ،رقـ ٕٜٛص  ٖـ جزا ،امجمة الق ر  كالتشريع ،العدد ٕٜٜٔلسنة 
 ٘ٔلسػػنة  ٘ٔـ( الطعػػف رقػػـ ٖٜٜٔ/ٗ/ٕٛـ الامحكامػػة االتحردةػػة العمةػػر )ينظػػر: حكػػ(ٖ)

 .ٖٜرقـ  ٙٛٔـ(صٜٜٜٔ( إبريل ٛالق روةة .امجامك ة أحكرـ الامحكامة ،العدد)
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ٔٓ٘ٗ 

: كهي حرلة الحكـ  مػى ا جنبػي بعقكبػة امقيػدة لمحريػة الحرلة ا كلى -
ي الحكػػـ  مةػػه برلسػػجف أك الحػػبس. أامػػر ،سػػكا  فػػي جنرةػػة أك فػػي جنحػػة ،أ

 (ٔ)الحكـ برلغراامة فننه لةس سندال قرنكنةر لمحكـ برإلبعرد .
وىف حال  الحكة  باإلبعةاد بةداًل مةن الحكة  بعقوبة  مقيةدة  :الحرلة الثرنةة -

لمحريةة  عمةةى األجنبةةف ففةةاألمر فةةف اختيةةار اإلبعةةاد كبةةديل لمحكةة  بعقوبةة   ةةالب  
 حكم .متروك لم مط  التقديري  لمم

فػنذا اسػتعاممت الامحكامػػة سػمطتهر كلػػـ تػأامر بنبعػػرد ا جنبػي فػػي حرلػة امػػف 
حرالت اإلبعرد الجكازي ،امستندة فػي ذلػؾ إلػى انتفػر  امػر ةشػكمه ا جنبػي امػف 
وطر  مى ا امف العرـ  امف كاقعة أف السمطرت قد زكدته بتسريح لمعامػل فػي 

فةامػر أقػرـ ق ػر    البالد ر ـ اتهرامه بررتكرب جريامة ،فنف ذلؾ الةعيب حكامهر
  مةه امف أسبرب قلذلؾ ق ت الامحكـ االتحردةة العمةر بأنه:

"لامػػر كػػرف االبعػػرد  ػػف الدكلػػة هػػك أحػػد التػػدابير الامقيػػدة لمحريػػة التػػي رأى 
الامشػػرع اتورذهػػر فػػي شػػأف  يػػر الامػػكاطنيف الػػذي ةشػػكل بقػػرؤهـ وطػػرال  مػػى 

كرة إجراامةػة ا امف العرـ ،ك ػذا كػرف الامقسػكد  امػف هػذا التػدبير امكاجهػة وطػ
كرامنػة فػي هػذا ا جنبػػي ليػدرأهر  ػف الامجتامػع فننػػه ال امحػل التوػرذ  إال  نػػد 
ثبكتهر ،كيتعيف أف ينق ي بزكالهر ،كال بد أف يرد  مةه امر يجعمه اممتوامػرل امػع 
التطكر الذي ةعرض لتمؾ الوطكرة التي ك عهر لامكاجهته.لامر كرف ذلؾ ككرف 

 مػػى بطرقػػة  امػػل سػػردرة  ػػف الثربػػت فػػي ا كراؽ أف الامطعػػكف  ػػد  حسػػل 
إدارة الجنسػةة كالهجػػرة توكلػه البقػػر  فػػي الدكلػة كالعامػػل فيهػر امامػػر امػػؤدا  أف 
السػػمطرت الامعنةػػة برلدكلػػة رأت  ػػدـ وطكرتػػه  مػػى ا امػػف كسػػرحت لػػه تبعػػرل 

                                           

 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٕٔٔالامردة)(ٔ)
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ٔٓ٘٘ 

لػػذلؾ برإلقرامػػة  مػػى أرض الدكلػػة ،ا امػػر الػػذي ينتفػػي امعػػه امبػػرر إبعػػرد   ػػف 
ذ التػػػـز الحكػػػـ  الػػػبالد بعػػػد أف حسػػػل  مػػػى امػػػر يوكلػػػه حػػػا اإلقرامػػػة فيهػػػر،كا 

 (ٔ) الامطعكف فةه هذا النظر فننه ةككف قد أ امل سحةح القرنكف"

                                           

 ٘ٔلسػنة  ٓٔٔـ،الطعػف رقػـ ٜٜٗٔ/٘/ٛٔحكـ الامحكامػة االتحردةػة العمةػر ،جزاوػي  (ٔ)
 ٕٕٓص ٔٗرقـ  ٙٔجامك ة أحكرـ الامحكامة ،سق روةة .ينظر:ام
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 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓ٘ٙ 

 نشادلطهت انضب
 انزذاثري انغبنجخ نهحمٕق ٔانزذاثري ادلبنٛخ

التدابير السرلبة لمحقكؽ هي التي تقمص امف بعض امظرهر الحقكؽ التػي 
 يتامتع بهر ا فراد.

التػي تػنعكس  مػى الذامػة الامرلةػة لمامحكػـك أامر التدابير الامردةة:فهي تمؾ  
(  قكبػػػرت بػػػيف هػػػذيف ٕٕٔ.كقػػػد جامعػػػت الامػػػردة )(ٔ)  مةػػػه بوسػػػررة امرلةػػػة 

 النك يف امف التدابير.ك ةرف ذلؾ في فر يف:
 إَٔاع انزذاثري انغبنجخ نهحمٕق ٔانزذاثري ادلبنٛخ 

( امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي التػػدابير السػػرلبة ٕٕٔ ػػددت الامػػردة )
 كالتدابير الامردةة بأنهر :لمحرية 
 إسقر  الكالةة أك الكسرةة أك القكاامة أك الككرلة  ف الغروب. -1
 سحب تروةص القةردة. -2
 أ الؽ الامحل. -3

 وبيان ذلك كمايلي:
 أٔالً: إعمبغ انٕالٚخ أٔ انٕصبٚخ أٔ انمٕايخ أٔ انٕكبنخ ػٍ انغبئت:

ة كةقسػػد بهػػذا التػػدبير حرامػػرف الامحكػػـك  مةػػه امػػف امامررسػػة هػػذ  السػػمط
 (ٕ)،سكا  تعمقت برلنفس أك برلامرؿ.

                                           

، أسػػكؿ  مػػـ ٖٗٔانظر:أسػػكؿ  مامػػي اإلجػػراـ كالعقػػرب د. ب  يػػد الغريػػب ، ص-(ٔ)
.شػرح قػرنكف العقكبػرت ٙٔ٘العقرب ، د. أحامد شكقي أبك وطػكة ، الامرجػع السػربا ، ص

 ٗٛٗاالتحردي،د/  مي حامكدة ،ص
 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٖٕٔالامردة ) (ٕ)
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ٔٓ٘ٚ 

كلمامحكامػػة أف تق ػػي برإلسػػقر  الكرامػػل أك بعػػض امظػػرهر تمػػؾ الكالةػػة أك 
( امػػػف قػػػرنكف العقكبػػػرت االتحػػػردي  مػػػى ٕ/ٖٕٔالكسػػػرةة ،فتػػػنص الامػػػردة )

أنه:"كلمامحكامة أف تجعل اإلسقر  امقسكرال  مى بعض السمطرت الامترتبة  مى 
 الككرلة  ف الغروب."الكالةة أك الكسرةة أك القكاامة أك 

 حبالد احلكى ثٓزا انزذثري:
(امػػػف قػػػرنكف العقكبػػػرت االتحػػػردي ةحكػػػـ بهػػػذا ٕٗٔطبقػػػرل لػػػنص الامػػػردة )

 التدبير في حرلتيف :
: كذلؾ  نػدامر تتحقػا الامحكامػة أف الػكلي اك لكسػي اإلسقر  الجكازي  -أ

 أك القةـ أك الككيل  ف الغروب ارتكب جريامة  تول بكاجبرت سمطته .
: كذلؾ إذا ارتكب آةة جريامة تفقد الػكلي أك الكسػي كجك ياالسقر  ال -ب

أك القةـ أك الككيل  ف الغروب سالحيته  ف ةككف كلةر ل أك كسةر أك قػةـ أك 
 (ٔ)ككةالل.

 يذح اإلعمبغ:
( امػػػف قػػػرنكف العقكبػػػرت االتحػػػردي :"ةكػػػكف ٕ/ٖٕطبقػػػرل لػػػنص الامػػػردة )

 اإلسقر  لمامدة التي تحددهر الامحكامة".
ذا الػػنص امعيػػب ، ػػذ يجػػب أف ةكػػكف اإلسػػقر  امحػػدد كفػػي تقػػديري أف هػػ

الامدة ،كالغرةة امثل اسقر  الكالةة أك الكسرةة إلى حيف اكتامرؿ  ػالج الامجػـر 
 (ٕ)الامجنكف.

 صبَٛب:حظش ممبسعخ ػًم يؼني:
                                           

 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٕٗٔالامردة ) (ٔ)
،.شػػػرح قػػػرنكف ٕٛ٘شػػػرح قػػػرنكف العقكبػػػرت االتحػػػردي ،/ نػػػرـ امحامػػػكد  نػػػرـ ،ص (ٕ)

 ٗٛٗالعقكبرت االتحردي،د/  مي حامكدة ،ص



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓ٘ٛ 

( الامقسػػكد بهػػذ  العقكبػػة ،إذ نسػػت  مػػى :"الحظػػر ٕ٘ٔ رفػػت الامػػردة )
ة  أك حرفػػة أك  ػػف امامررسػػة  امػػل امعػػيف هػػك الحرامػػرف امػػف حػػا امزاكلػػة هنػػ

نشر  سنر ي أك تجػرري  تتكقػف امزاكلتػه  مػى الحسػكؿ  مػى تػروةص امػف 
 (ٔ)السمطة العرامة ."

كامػػف الثربػػت أف امػػدة الحظػػر تبػػدأ امػػف تػػرري  تنفيػػذ العقكبػػة أك انق ػػروهر 
(  قكبرت  مػى ذلػؾ بقكلهػر :"كيبػدأ سػريرف امػدة ٕ/ٕٙٔ،كقد نست الامردة )

 (ٕ)أك انق روهر  ي سبب". الحظر امف ترري  انتهر  تنفيذ العقكبة
 حبالد حظش ممبسعخ ػًم يؼني:

(امػػػف قػػػرنكف العقكبػػػرت االتحػػػردي ةحكػػػـ بهػػػذا ٕٙٔطبقػػػرل لػػػنص الامػػػردة )
 التدبير في حرلتيف :

(عقوبةةات ونصةةيا:"ا ا 621وقةةد نصةةت عميةةو المةةادة  الحظػػر الجػػكازي: -1
ارتكب شخص جريم  اخالاًل بواجبات مينتو أو حرفتو أو نشاطو الصناعف أو 
التجةةةارح وحكةةة  عميةةةو مةةةن أجميةةةا بعقوبةةة  مقيةةةدة لحريةةة  ال تقةةةل مةةةدتيا عةةةن  ةةةت  
أشةةةير "فةةةةف ىةةةة ه الحالةةةة  يجةةةةوب لممحكمةةةة  نةةةةد الحكةةةة  باإلدانةةةة  أن تح ةةةةر عميةةةةو 

 (3 ممار   عممو مدة ال تبيد عمى  نتين ".
كتجيػػز الامػػردة السػػربقة لمامحكامػػة بػػدالل امػػف أف تحكػػـ بػػرلحظر فػػي امامررسػػة 

لعقكبة الامقيدة لمحريػة أف تحكػـ بهػذا الحظػر بػدال  امل امعيف برإل رفة إلى ا
امػػف أف تحكػػـ بتمػػؾ العقكبػػة ،كبرلتػػرلي فػػنف الحظػػر امػػف امامررسػػة  امػػل امعػػيف 

                                           

 (امف قرنكف العقكبرت االتحرديٕ٘ٔالامردة ) (ٔ)
 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٕ/ٕٙٔالامردة )  (ٕ)
 قرنكف العقكبرت االتحردي. (امفٖ/ٕٙٔالامردة )  (ٖ)
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ٜٔٓ٘ 

يتحكؿ إلى  قكبة أسمةة كال ةسبح امجرد تدبير تجػكز إ ػرفته إلػى العقكبػة 
 الامقيدة لمحرية .

يصبح الح ر وجوبيًا عند تحقق حالة  العةود ففتةنص  الحظر الكجك ي: -2
(عقوبات عمى أنو:" فةان عةاد الةى مثةل جريمتةو خةالو ال ةنوات 621/3دة  الما

الخمةةةةت التاليةةةة  لصةةةةدور حكةةةة  بةةةةات بةةةةالح ر وجةةةةب عمةةةةى المحكمةةةة  أن تةةةة مر 
 (6 بالح ر مدة ال تقل عن  ن  وال تبيد عمى خمت  نوات ".

 صبنضًب: عحت رشخٛص انمٛبدح:
هػذا التػدبير (امف قرنكف العقكبرت االتحػردي فػنف ٕٚٔطبقرل لنص الامردة )

"يترتب  مى سحب تروةص القةردة إةقرؼ امفعكؿ التروةص السردر لمامحكـك 
 (ٕ) مةه والؿ الامدة التي تحددهر الامحكامة "

كامؤدى ذلؾ أنػه إذا اسػتامر الامحكػـك  مةػه فػي قةػردة سػةررته ر ػـ سػحب 
 تروةسهر فننه يرتكب جريامة جديدة كهي القةردة بدكف تروةص .

 حبالد عحت انرتخٛص:
التػػروةص جػػكازي لمامحكامػػة التػػي لهػػر أف تحكػػـ بػػه برإل ػػرفة إلػػى  سػػحب

العقكبة ا سمةة لمجريامة إذا كرنت امقيدة لمحرية كامف ثػـ فننػه ةحكػـ بػه فػي 
جريامة ارتكبت  ف طريػا كسػيمة نقػل آلةػة إوػالالل براللتزاامػرت التػي ةفر ػهر 

 ( قكبرت.ٕ/ٕٚٔالقرنكف "كذلؾ إ امرالل لنص الامردة )
 دلشكجخ:يذح عحت رشخٛص ا

(امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي امػػدة سػػحب تػػروةص ٕٚٔحػػددت الامػػردة)
القةردة بأنهر:"التقل  ف امدة ثالثة أشهر كال تزيػد  مػى سػنتيف " كلػذا ق ػت 

                                           

 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٖ/ٕٙٔالامردة )  (ٔ)
 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٕٚٔالامردة )  (ٕ)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓٙٓ 

امحكامػػة تامييػػز دبػػي بػػأف الحكػػـ الػػذي ق ػػى بسػػحب تػػروةص القةػػردة لامػػدة 
شػػهريف فقػػط ةكػػكف امعيبػػرل برلوطػػأ فػػي تطبيػػا القػػرنكف ،بامػػر يتعػػيف تسػػحةح 
الحكػػـ بسػػحب تػػروةص القةػػردة لامػػدة ثالثػػة أشػػهر ،ذلػػؾ أف الامك ػػكع كػػرف 

 (ٔ)سرلحرل لمفسل فيهر ،فال ةسدر حكـ الامحكامة برلنقض أك اإلحرلة ." 
 ساثؼًب: إغالق احملم:

( امف قرنكف العقكبػرت االتحػردي تػدبير أ ػالؽ الامحػل ٕٛٔنظامت الامردة)
ظػر امامررسػة العامػل أك الذي ةامررس فةه العامل بقكلهػر: "كةسػتتبع اإل ػالؽ ح

التجػػررة أك السػػنر ة نفسػػهر فػػي الامحػػل ذاتػػه أك بكاسػػطة الامحكػػـك  مةػػه، أك 
أحد أفراد اسرته أك أي شوص آور ةككف الامحكػـك  مةػه قػد أجػر لػه الامحػل 
أك تنػػرزؿ لػػه  نػػه بعػػد كقػػكع الجريامػػة .كاليتنػػركؿ الحظػػر امرلػػؾ الامحػػل أك أي 

 (ٕ)له سمة برلجريامة".شوص آور ةككف له حا  يني  مةه إذا لـ تكف 
 َطبق عشٚبٌ لفم احملم:

يتاميز هذا التدبير بأنه تدبير  يني يمحا امحػالل امعينػر بغػض النظػر  امػف 
ةقػػكـ بنشػػر  هػػذا الامحػػل ،كامػػر أنػػه تػػدبير جزاوػػي تتوػػذ  الامحكامػػة  مػػى أثػػر 
ارتكرب جريامة امنسكبة لشوص امعيف ،كبرلترلي فنف له طربعرل شوسةرل،ك نر ل 

أال ة ر برلغير،كقد را ى الامشرع التنسػيا بػيف اال تبػرريف  مةه فننه يتعيف 
 الامتعرر يف ،كذلؾ ببةرف امامر يمي:

ةسري الحظر  مى الامحل بغض النظر  امف ةقػـك برلنشػر  فةػه ،كلػك  -1
كرف شوسر آور  ير الامحكـك  مةه كأف ةككف امف أفراد أسرته أك أف ةكػكف 

ر آور قرـ الامتهـ بتأجير الامحل له  أك التنػرزؿ لػه  نػه امػرداـ أف هػذا  شوسل
                                           

 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٖ/ٕٙٔالامردة )  (ٔ)
 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٕٛٔالامردة )  (ٕ)
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ٔٓٙٔ 

التأجير أك التنرزؿ الحػا فػي ترريوػه  ػف ارتكػرب الجريامػة. كامػؤدى ذلػؾ أف 
الامشرع را ى أف ةحػكؿ دكف التحريػل امػف جرنػب الامػتهـ لكػي يتفػردى إ امػرؿ 

 هذا التدبير.
( ٕٛٔالةسػػري الحظػػر  مػػى الغيػػر حسػػف النةػػة ،كقػػد أشػػررت الامػػردة ) -2

حظر امرلؾ الامحػل أك أي شػوص ةكػكف  قكبرت إلى ذلؾ بقكلهر:"كاليتنركؿ ال
 (ٔ)له حا  يني  مةه إذا لـ تكف له سمة برلجريامة".

 يذح انزذثري:
( امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي  مػػى أف امػػدة هػػذا ٕٙٔنسػػت الامػػردة )

التػدبير نظػرال لوطكرتػه ، مػػى أنهػر التقػل  ػف شػػهر كال تزيػد  ػف سػنة حتػػى 
 (ٕ)يتحقا الردع.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           

 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٕٛٔالامردة )  (ٔ)
 (امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٕٙٔالامردة )  (ٕ)
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ٕٔٓٙ 

 ادلجحش انضبنش
 يف لبٌَٕ انؼمٕثبد االحتبد٘ ذاثري انذفبع االعزًبػٙر

 طفػػر  مػػى امػػر تقػػدـ ذكػػر  فػػي الامطمػػب الثػػرني  فننػػه إذا كرنػػت التػػدابير 
الجنروةة تستمـز لمحكـ بهر ارتكػرب جريامػة سػربقة ،كأف تكشػف هػذ  الجريامػة 
 ف وطكرة إجراامةة في شوص امرتكبهر قد تنذر برحتامرؿ ارتكربه جراوـ أورى 

بل ،فننه تكجد أنكاع أوػرى امػف التػدبير  يػر العقربةػة نػص  ميهػر في الامستق
نامػر تطمػب  –الامشرع االتحردي كلـ ةشتر  لمحكـ بهر ارتكرب جريامة سربقة كا 

إف لػػـ تعػػرلت فػػي –امجػػرد تػػكافر الوطػػكرة االجتامر ةػػة ،التػػي قػػد تػػؤدي  -فقػػط
 إلػػى تػكافر وطػػكرة إجراامةػػة قػػد تنػذر بررتكػػرب جػػراوـ فػػي –التكقيػت الامنرسػػب 

 الامستقبل .
 كتتامة لمفرودة ةامكف تقسةـ هذا الامبحث إلى امطرلب وامسة :

 ادلطهت األٔل 
 انزأصٛم انمبََٕٙ نزذاثري انذفبع االعزًبػٙ 

ةقسد بتدابير الدفرع االجتامر ي :تمؾ اإلجرا ات التػي تػأامر بهػر الامحكامػة 
في امكاجهة امف تثبت وطكرته اإلجراامةػة دكف أف تحكػـ  مةػه بعقكبػة .فهػي 

بير أسمةة كلةست إ رفة لمعقكبة ،كامف ذلػؾ إيػداع الامجػـر الامجنػكف فػي تدا
يداع امعتردي اإلجراـ في امؤسسة لمعامل.  امسمحة لألامراض العقمةة كا 
 كتتحدد وسروص تدابير الدفرع االجتامر ي برلوسروص اآلتةة:

أف امنرطهػػػر الوطػػػكرة اإلجراامةػػػة ،كتقػػػرر الامحكامػػػة امػػػدى تػػػكافر تمػػػؾ  -1
 الوطكرة.
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ٖٔٓٙ 

ريامة قبل اتوذا تمػط التػدابير ،امػر  ػدا االيػداع بامسػحة يمـز ارتكرب ج -2
لألامراض العقمةة الػذي يجػكز برلنسػبة لمامجنػكف الوطيػر اجتامر ةػر حتػى قبػل 

 ارتكربه لجريامة.
تػػأامر الامحكامػػة بهػػذا النػػكع امػػف التػػدبير ،فػػر امر ال يتػػرؾ لجهػػة اإلدارة  -3

 ق امرنر لحرية الفرد.
رفةة لعقكبػة أوػرى تحكـ به الامحكامة بسفة أسمةة ،كلةس بسفة إ ػ -4

 امقيدة لمحرية أك لعقكبة الغراامة  مى والؼ التدابير الجنروةة.
حػػدد القػػرنكف حػػرالت تػػدابير الػػدفرع االجتامػػر ي فػػي إيػػداع الامجنػػكف  -5

يػػػداع امعتػػػردي اإلجػػػراـ  فػػػي امؤسسػػػة لمعامػػػل   بامسػػػحة لألامػػػراض العقمةػػػة كا 
 (ٔ)،كالامراقبة كاإللزاـ برإلقرامة في الامكطف ا سمي.

تػػأامر بنطرلػػة هػػذ  التػػدابير امػػدة ال تجػػركز نسػػف الامػػدة  لمامحكامػػة أف -6
 الامحكـك بهر إذا تبيف لهر حدكث امورلفة لهر .

ال يجػػكز ا امػػر بكقػػف التنفيػػذ تػػدابير الػػدفرع االجتامػػر ي ،كذلػػؾ  مػػى  -7
 (ٕ) رار امر هك امقرر في التدابير الجنروةة .

( امػػف قػػرنكف العقكبػػرت االتحػػردي  تتحػػدد ٖٖٔك نػػر   مػػى نػػص الامػػردة )
 رالت الدفرع االجتامر ي في ثالث حرالت :ح

 حرلة الامجنكف الذي ارتكب جريامة .1
 حرلة الامجنكف الوطير اجتامر ةرل كلـ يرتكب جريامة. .2
حرلػػة اال تةػػرد  مػػى اإلجػػراـ . ك ةػػرف هػػذ  الحػػرالت كامػػر يت ػػح فػػي  .3

 الامطرلب الترلةة .
                                           

 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٖٖٔنص الامردة ) (ٔ)
 ٙٛ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي ،/ نرـ امحامكد  نرـ ،ص (ٕ)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓٙٗ 

 ادلطهت انضبَٙ
 انزذاثري يف يٕاعٓخ اجملشو اجملٌُٕ

 جملشو اجملٌُٕ:أٔالً: ادلمصٕد ثب
ةعرؼ الامجـر الامجنكف بأنه تمؾ الورلػة الامسػربة بعرهػة فػي العقػل تشػكل 
امرنعػػر امػػف امكانػػع الامسػػؤكلةة الجنروةػػة كالػػذي يرتكػػب جريامػػة تحػػت تػػأثير تمػػؾ 

 الحرلة .
كامر تشامل الحرلة امف ةسرب بهذا الامرض بعد سدكر الحكـ  مةه برإلدانة 

 .،أك امف ةسرب بهذا الامرض اثنر  الامحركامة 
كةالحظ أنه امف الالـز أف ةككف الامرض في هذ  الحرلة قد أفقػد الامػريض 
تامييػػز  أك اوتةػػرر  ، فهػػك ةشػػامل الامػػر ض العقمػػي كالامػػرض العسػػبي الػػذي 

 ةحدث ذلؾ ا ثر .
( فهػػك أف ةفقػػد  ٖٖٔأامػػر الامػػرض النفسػػي ف ػػربطه طبقػػرل لػػنص الامػػردة)

 (ٔ)القدرة  مى التحكـ في تسرفرته بسفة امطمقة.
 نزذثري انز٘ ٚطجك ػهٗ اجملشو اجملٌُٕ:صبَٛب :ا

(امف قرنكف العقكبرت االتحردي تحكـ الامحكامة في ٖٖٔطبقرل لنص الامردة)
هذ  الحرؿ بنيداع هذا الامجـر امػأكى  الجةػرل كفقػرل لألك ػرع التػي ةسػدر بهػر 

 قرار امف كزير العدؿ بعد أوذ رأي كزير السحة .
حرلػػػة الامحكػػػـك  مةػػػه  كتتػػػربع الامحكامػػػة الجزاوةػػػة التػػػي أامػػػرت برإليػػػداع

بامقت ػػى تقػػررير دكريػػة كػػل سػػتة اشػػهر  مػػى ا كثػػر .كلمامحكامػػة أف تػػأامر 
 (ٕ)بنوال  سبيمه إذا تبيف أف حرلته تسامح بذلؾ .

                                           

 ٙٛ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي ،/ نرـ امحامكد  نرـ ،ص (ٔ)
 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٖٚٔنص الامردة )  (ٕ)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓٙ٘ 

كةالحظ امامر تقػدـ أف تػدبير إيػداع الامجػـر الامجنػكف تػدبير كجػك ي يتعػيف 
  مى الامحكامة أف تأامر به.

 
 
 
 



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓٙٙ 

 ادلطهت انضبنش
 ٌُٕ غري اجملشو )اخلطٕسح االعزًبػٛخ(انزذاثري يف يٕاعٓخ اجمل

 ادلمصٕد ثبخلطٕسح اإلعشايٛخ :
 بر الامشرع  ف تمؾ الحرلة بأنهر: "هػي حرلػة الامسػرب بعرهػة فػي العقػل 
ف كرف سمككه ينػذر بوطػكرة   مػى الغيػر أك  مػى  كلكنه لـ يرتكب جريامة ،كا 

 (ٔ)نفسه. 
ة لمامجتامػع كامؤدى ذلؾ أف الامشػرع قػدر التػدول قبػل كقػكع الجريامػة حامرةػ

 كحرسرل  مى حامرةة الامريض.
 أامر برلنسبة لمتشريع اإلامرراتي :

(امف قرنكف العقكبػرت االتحػردي   مػى أنػه:"تتكفر ٖ٘ٔفقد نست الامردة )
الوطكرة االجتامر ةة في الشوص إذا كرف امسربر بجنكف أك  رهة فػي العقػل  

ى أك بامرض نفسي ةفقد  القدرة  مػى الػتحكـ فػي تسػرفرته بحيػث يوشػى  مػ
سػػالامته شوسػػةرل أك  مػػى سػػالامة  يػػر  ،كفػػي هػػذ  الحرلػػة  يػػكدع الامسػػرب 

 (ٕ).سة بنر   مى طمب النةربة العرامة"امأكى  الجةرل بقرار امف الامحكامة الاموت
 انزذثري انز٘ رأيش ثّ احملكًخ يف ْزِ احلبنخ:

(امػػػف قػػػرنكف العقكبػػػرت االتحػػػردي النطػػػا بتػػػدبير ٖ٘ٔأكجبػػػت الامػػػردة ) 
 جةر بقرار امف الامحكامة بنر   مى طمب النةربة .اإليداع في امأكى  ال

 
 

                                           

انظر:التػػػدابير االحترازيػػػة  ،د/امحامػػػكد سػػػرامي  ر ي،رسػػػرلة دكتػػػكرا  ،جرامعػػػة  ػػػيف   (ٔ)
 كامر بعدهر.  ٙٔٔـ ،ص ٜٜٛٔشامس ،

 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٖ٘ٔنص الامردة ) (ٕ)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓٙٚ 

 ادلطهت انشاثغ
 انزذاثري يف حبنخ االػزٛبد ػهٗ اإلعشاو 

 ادلمصٕد حببنخ االػزٛبد ػهٗ اإلعشاو: 
 تتحقا حرلة ا تةرد اإلجراـ إذا تكافر شرطرف : 
( امػػػػػف قػػػػػرنكف ٛٓٔ-ٚٓٔنسػػػػػت  مةػػػػػه الامػػػػػردة ) : الشػػػػػر  ا كؿ -

( مى حرلػة امػف يرتكػب جريامػة بعػد ٚٓٔامردة )العقكبرت االتحردي ،فتنص ال
سبا الحكـ  مةه بعقػك تيف امقيػدتيف لمحريػة ،كمتيهامػر لامػدة سػنة  مػى ا قػل 
أك بػثالث  قكبػرت امقيػدة لمحريػة ،إحػداهامر  مػى ا قػل لامػدة سػنة كذلػؾ فػػي 
سػػرقة أك احتةػػرؿ أك وةرنػػة أامرنػػة أك تزكيػػر أك إوفػػر  اشػػةر  امتحسػػمة  امػػف 

ع فيهر ثـ ارتكب جنحػة امامػر ذكػر أك شػرك رل امعرقبػر هذ  الجريامة أك في شرك 
 (ٔ) مةه فيهر.

( قكبرت  مى حرلة امف ارتكب جنحة امامر ذكر في ٛٓٔنص الامردة ) -
الامػػردة السػػربقة بعػػد سػػبا الحكػػـ  مةػػه فػػي جريامػػة امػػف الػػت اوػػـ الامنسػػكص 

(بعقػػػك تيف امقيػػػدتيف لمحريػػػة ٕٛٗ-ٕٙٗ-ٕٗٗ-ٖ٘ٓ ميهػػػر فػػػي الامػػػكاد  
ألقل أك بثالث  قكبػرت امقيػدة لمحريػة إحػداهامر لامػدة كمتيهامر لامدة سنة  مى 

 (ٕ)سنة .
:أف تقػػرر الامحكامػػة امال امػػة الحكػػـ بتػػدبير بػػدال امػػف  الشػػر  الثػػرني -

 العقكبة الامشددة لتكافر ظرؼ العكد.
كامؤدى ذلؾ أف امرد هذا التدبير إلى السمطة التقديريػة لمامحكامػة ،فمهػر أف 

 تق ي به أك ال.
                                           

 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٚٓٔنص الامردة ) (ٔ)
 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٛٓٔنص الامردة ) (ٕ)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓٙٛ 

 ٓب يف حبل االػزٛبد ػهٗ اإلعشاو.انزذاثري انزٙ جيٕص احلكى ث
لمامحكامة أف تحكـ بتدبير أك أكثر امف تدابير الدفرع االجتامر ي الامال امة 
لحرلة ا تةرد االجراـ ،هذ  التدابير هي،اإليداع في إحدى امؤسسرت العامل  

 ،كالامراقبة ،كاإللزاـ برإلقرامة في الامكطف ا سمي،كذلؾ كامر يمي:
 :اإلٚذاع يف إحذٖ يؤعغبد انؼًم -1

 ومن ذصائص  هذا التدبري :
امدة اإليداع )الامردة  أف الامحكامة تحكـ به دكف تحديد -
 .( قكبرتٖٛٔ
اليجكز أف تزيد امدة اإليداع  مى وامس سنكات في الجنح ،ك شر  -

 ( قكبرت.ٖٛٔسنكات في الجنرةرت )الامردة 
أف الامحكامة تتبع حرلة الامحكـك  مةه في أثنر  امدة اإليداع بامقت ى  -

تقدـ إليهر في فترات ال تزيد كل امنهر  ف ستة أشهر )الامردة  تقررير دكرية
 (ٔ)( قكبرت.ٖٛٔ
 ادلشالجخ:  -1

يجكز لمامحكامة في حرلة ا تةرد اإلجراـ أف تحكـ  مى الامحكـك  مةة  -
امعتردي اإلجراـ برلك ع تحت الامراقبة كالذي يبدأ تنفيذ  بعد إوال  سبيمه 

جكز أف تزيد امدة الامراقبة  قب انتر  امدة ايد ه في امؤسسة العامل ...كال ي
 ( قكبرت.ٜٖٔ مى ثالث سنكات  )الامردة 

كيتحدد ام امكف الامراقبة  كتدبير امف التدابير الجنروةة  كفقر لمامردة  -
 (  قكبرت .ٜٖٔ(امف قرنكف العقكبرت ،كقد نست  مى ذلؾ الامردة)٘ٔٔ)

 
                                           

 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٖٛٔردة )نص الام (ٔ)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٜٔٓٙ 

 
 اإلنضاو ثبإللبيخ يف ادلٕطٍ األصهٙ:  -2

( قكبرت  :" إ ردة ٔٗٔلامردة )ةقسد بهذا التدبير  مى امر  رفته ا
الشوص إلى امكطنه الذي كرف ةقةـ به قبل انتقرله إلى الامكرف  الذي تثبت 
فةه وطكرته  االجتامر ةة .كذلؾ لامدة ال تقل  ف ستة أشهر كال تزيد  مى 

 (ٔ)ثالث سنكات .
كال يتسكر اتورذ هذا التدبير برلنسبة لحرلة الامجـر الامجنكف أك لحرلة 

، كال يبقى سكى حرلة ا تةرد اإلجراـ.الامجنكف  ير ا  (ٕ)لامجـر

                                           

 ( امف قرنكف العقكبرت االتحردي.ٔٗٔنص الامردة ) (ٔ)
 ٜٓ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي  د/ نرـ ب  نرـ ،ص  (ٕ)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓٚٓ 

 اخلبيظادلطهت 

 حمبكًخ رٔ٘ انؼبْبد انؼمهٛخ لبََٕبً 
تتجمػػى اآلثػػرر الامترتبػػة  مػػى التػػدابير االحترازيػػة فػػي الق ػػر   مػػى ظػػرهرة 
امعػػركدة اإلجػػراـ كحامرةػػة الامجتامػػع ك ػػالج الامجػػـر  ػػف طريػػا فػػرض التػػدبير 

ري رل أك امف جهة امكاجهة الوطػكرة الامالوـ لشوص الامجـر امف جهة ككنه ام
اإلجراامةة أك امف جهة تكفير الامنرخ الامالوـ لعكدة الامحكـك  مةه   كال نرفعرل 

 (ٔفي الامجتامع.)
كلقد وص الامشرع اإلامرراتي الامتهاميف الامسػربيف بعرهػة  قمةػة أك امػرض 
نفسػػي بأحكػػرـ را ػػى فيهػػر امكاجهػػة الحرلػػة التػػي ةككنػػكا  ميهػػر فػػي الامػػكاد) 

 قرنكف اإلجرا ات الجزاوةة  مى النحك الترلي: (امفٚٛٔ ٗٛٔ
( إذا د ػػر ا امػػر إلػػى فحػػص حرلػػة الامػػتهـ ٗٛٔطبقػػرل لػػنص )الامػػردة  .1

العقمةة أك النفسةة يجكز لمامحكامة الامنظكرة أامرامهر الد كى، أف تأامر بك ع 
الامػػػتهـ إذا كػػػرف امحبكسػػػرل احتةرطةػػػرِّ، تحػػػت الامالحظػػػة فػػػي امػػػأكى  الجػػػي 

ػر اموسص لذلؾ لامدد امتعرقبة ب حيث ال يزيد كل امنهر  مػى وامسػة  شػر يكامل
ػػر، بعػػد سػػامرع أقػػكاؿ النةربػػة  ، كال يزيػػد امجامك هػػر  مػػى وامسػػة كأر عػػيف يكامل

 العرامة كالامدافع  ف الامتهـ إف كرف له امدافع.
كيجػػكز إذا لػػـ ةكػػف الامػػتهـ امحبكسػػرل احتةرطةػػر أف تػػأامر الامحكامػػة بك ػػعه 

 تحت الامالحظة في أي امكرف آور.

                                           

( ٜ٘ٔانظر:أسػػكؿ  مػػـ العقػػرب:د/ب أبػػك العػػال  قيػػدة، جرامعػػة اإلامػػررات ،ص )(ٔ) -
( الامفسػل فػي شػرح قػرنكف العقكبػرت ػ ٛ/٘الامكسػك ة الجنروةػة:د/ أنػةس  بػد الاممػؾ ، )

 (.ٕٖٗالعرـ:  بد الكهرب حكامد،ص)  القسـ

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8654&vid=33
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  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓٚٔ 

(إذا ثبػت أف الامػتهـ  يػر قػردر  مػى الػدفرع ٘ٛٔ) طبقرل لنص الامػردة .2
 ف نفسه بسبب حرلػة جنػكف أك اوػتالؿ أك  ػعف  قمػي أك امر ػي نفسػي 
جسػػةـ طػػرأ بعػػد كقػػكع الجريامػػة يكقػػف رفػػع الػػد كى  مةػػه أك امحركامتػػه حتػػى 

 يزكؿ ذلؾ السبب.
كيكدع الامػتهـ فػي هػذ  الحرلػة امػأكى  الجةػر بػأامر امػف النةربػة العرامػة أك 

 نظكرة أامرامهر الد كى حسب ا حكاؿ.الامحكامة الام
كال ةحػػكؿ كقػػف الػػد كى دكف اتوػػرذ إجػػرا ات التحقيػػا التػػي يػػرى أنهػػر 

 امستعجمة كالزامة.
( توسػػـ الامػػدة التػػي ةق ػػيهر الامػػتهـ فػػي ٙٛٔطبقػػرل لػػنص )الامػػردة  .3

الامأكى العالجي طبقر لمامردتيف السػربقتيف امػف امػدة العقكبػة أك التػدابير التػي 
 ةحكـ بهر  مةه.

( إذا سػػػػدر أامػػػػر بػػػػأف ال كجػػػػه إلقرامػػػػة ٚٛٔلػػػػنص )الامػػػػردة  طبقػػػػرل  .4
الػػد كى،أك حكػػـ ببػػرا ة الامػػتهـ ك كػػرف ذلػػؾ بسػػبب حرلػػة جنػػكف أك اوػػتالؿ 
 قمي،  أك  عف  قمي أك امرض نفسػي جسػةـ، تػأامر الجهػة التػي أسػدرت 
ا امر، أك الحكـ بنيداع الامتهـ امؤكى  الجةَّر إلى أف تقرر هذ  الجهة إوػال  

 (ٔسبيمه.)
 

 
 
 

                                           

 -يانظر:اإلجرا ات الجزاوةة:د/ دنرف زيداف ،دركس لكمةة الشرطة بدبي ،القسـ الثرن (ٔ)
 (ٜٛالامحكامة كطرؽ الطعف ")ص 
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ٕٔٓٚ 

 انشاثغادلجحش 
رذاثري انذفبع االعزًبػٙ  يف لبٌَٕ األحذاس اجلبحنني ٔادلششدٍٚ 

 االحتبد٘
ث الذي ارتكب فعالل ةشكل أكالل ةعرؼ الحدث الجرنح  بأنه الحد

 (ٔ)جريامة.
كةعرؼ الحدث الامشرد بأنه: الذي  لـ يترؾ الامشرع االتحردي تحديد 

نَّام ر بّينهر  مى سبيل الحسر في حرالت تشرد ا حداث الجتهرد الق ر  ، كا 
ـ ٜٙٚٔ( لسنة ٜ( امف قرنكف ا حداث االتحردي رقـ )ٖٔنص الامردة )

 بقكله بأف " ةعتبر الحدث امشردال في أيٍّ امف الحرالت اآلتةة:
إذا كجد امتسكالل ، كةعد امف أ امرؿ التسكؿ  رض سمع ترفهة أك  -1

 امامررسة أ امرؿ ال تسمح امكردال جدةرل لمعةش .
تتسل برلد ررة أك الفسا أك إفسرد ا والؽ أك القامرر  القةرـ بأ امرؿ -2

 أك الامودرات أك نحكهامر أك ودامة امف ةقكامكف بهذ  ا  امرؿ.
  دـ كجكد امحل إقرامة امستقر لمحدث ،كامبيته برلطرقرت ،كفي اامركف -3

  ير امعدة لمامبيت.
كقد  رفت امحكامة النقض الفرنسةة التسكؿ بأنه:هك التقدـ بطمب 

غةة الحسكؿ  مى امسر دة امجرنةة دكف تقدةـ شي  اإلحسرف امف الغير ب
في امقربمهر تككف له قةامة تذكر ، كأف التسكؿ يتحقا سكا  كرف طمب 

اإلحسرف كجه سراحة أك أوفي تحت سترر  امل تجرري ال شي  فةه امف 

                                           

انظر: أسبرب جنكح ا حداث :ظرهرة جنكح ا حػداث فػي اإلامػررات ،د/ ب هكيػدي ،   (ٔ)
 ٛٙ،ص:ٜٙٛٔامطربع البةرف التجررية ،دبي ،
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ٖٔٓٚ 

الجد أك الحقةقة كبةع أكراؽ وطربرت أك دبربةس أك ِ مب ثقرب أك امر 
 (.ٔشركمهر)

في دكلة اإلامررات العر ةػة الامتحػدة ا وػذ برلسةرسػة هذا كقد نهت الامشرع 
 -الامعر ػػػيف لمجنػػػكح  -الجنروةػػػة فػػػي امعرلجػػػة ق ػػػرةر ا حػػػداث الامشػػػرديف 

بتكقةػػع التػػدابير الكقروةػػة كالتهذيبةػػة كالعالجةػػة كاإلسػػالحةة بػػدالل امػػف تكقةػػع 
ى البػػػرلغيف الامتػػػكرطيف فػػػي العقكبػػػة الجسػػػدةة الامؤلامػػػة كػػػرلتي تفػػػرض  مػػػ

 .الجريامة
 ٜامف قرنكف ا حداث االتحردي رقـ ( ٗٔ)قرل لمفقرة ا ويرة امف الامردةككف 

ه: إذا كجػد الحػدث فػي إحػدى حػرالت التشػرد كالتي تق ي بأنَّ  ـٜٙٚٔلسنة 
امػف  (ٖٔ))أي التعرض لمجنكح ا ر ػع ا كلػى الامنسػكص  ميهػر فػي الامػردة 
ف الامػردة هذا القرنكف( بعد سيركرة اإلنػذار نهروةػرل أك فػي الحرلػة الورامسػة امػ

امف القرنكف اتوذ في شأف الحدث الامعػرض لمجنػكح التػدابير الامنرسػبة  (ٖٔ)
 كالامنسكص  ميهر في هذا القرنكف .

امػف  ٘ٔكامف هذ  التدابير التي نص  ميهر الامشرع اإلامرراتي في الامػردة  
كالتػػي يجػػكز اتورذهػػر فػػي  ـٜٙٚٔلسػػنة  ٜقػػرنكف ا حػػداث االتحػػردي رقػػـ 
االوتبػػػػػػرر  -ٖالتسػػػػػػمةـ  -ٕالتػػػػػػك ي   -ٔشػػػػػػأف الحػػػػػػدث هػػػػػػي كرلتػػػػػػرلي: 

 -ٙحظػػر امامررسػػة  امػػل امعػػيف  -٘امنػػع ارتةػػرد أامػػركف امعينػػة  -ٗالق ػػروي
اإليداع في امأكى  الجي أك امعهد تأهيل أك دار  -ٚاإللزاـ برلتدريب الامهني 

 اإلبعرد امف البالد . -ٛلمتر ةة أك امعهد ل سالح حسب ا حكاؿ 

                                           
 (، الطبعة ا كلى .ٖٚٓ/ٔ:)جندي  بدالاممؾ: الامكسك ة الجنروةة(ٔ)
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ٔٓٚٗ 

بػا  مةػه التػدابير الامنسػكص  ميهػر الحدث الامشرد تط برإل رفة إلى أفَّ  
 . ـ ٜٙٚٔلسنة  ٜامف قرنكف ا حداث االتحردي رقـ  (٘ٔ)في الامردة 

ه إذا كػرف الامشػرع اإلامػرراتي امف القرنكف بأنَّ  (ٙ)كةستفرد امف نص الامردة 
ه ال شػي  ةامنػع امػف سػريرف حكػـ الامػردة نص  مى حرلػة الحػدث الجػرنح فننَّػ

امعػػرض لمجنػػكح الػػذي لػػـ يبمػػ  سػػبع امػػف القػػرنكف كػػذلؾ  مػػى الحػػدث ال (ٙ)
سػػػنيف كراممػػػة بػػػأف تتوػػػذ جهػػػرت التحقيػػػا أك الامحػػػركـ التػػػدابير التر كةػػػة أك 

 .(ٔ)العالجةة أك اإلسالحةة
" ال تقػرـ الػػد كى الجزاوةػػة  مػػى الحػػدث الجػػرنح الػػذي لػػـ يبمػػ  امػػف العامػػر 
سبع سنيف كراممة ، كامع ذلؾ يجػكز لجهػرت التحقيػا كالامحػركـ أف تػأامر فػي 

حػػكاؿ برتوػػرذ اإلجػػرا ات التر كةػػة أك العالجةػػة الامنرسػػبة لحرلػػة هػػذا جامةػػع ا 
 الحدث إذا رأت  ركرة لذلؾ ".

كفي ذلؾ ق ت الامحكامة االتحردةػة العمةػر بأف:"امنػر  الامسػؤكلةة الجنروةػة 
شر رل هك البمكغ كالعقل ،فنذا ثبت البمكغ بأامررة أك سف تثبػت ا همةػة الكراممػة 

 --كلةة كراممػة امػرداـ قػد بمػ   ػرقالل لقكلػه ل نسرف ،فةكػزف امسػؤكال امسػؤ 
:"رفػػػػػػع القمػػػػػػـ  ػػػػػػف ثػػػػػػالث : ػػػػػػف السػػػػػػبي حتػػػػػػى ةحػػػػػػتمـ كالنػػػػػػروـ حنػػػػػػى 

ذا أكرد الحكـ الامطعكف فةه بأسػبربه انػه ةستةقظ،كالامجنكف حت ةفيا .."...كا 
تبيف لمامحكامة أف الطر ف برل  شر رل ،كامراستومسه الحكـ في ذلؾ لػه سػند  

نبرت امف ا كراؽ إذ قرر الطر ف أام رـ امحكامة أكؿ درجة أنه برل  برالحتالـ كا 

                                           
، دار الفكػر ٖٔٔ:صرح بيػكامي حجػرزي  بػدالفت:الامعراممة الجنروةة كاالجتامر ةة لألطفػرؿ(ٔ)

: امحركامة ا حػداث الجػرنحيف:ب ب سػعيد السػرحيـ ، ك ٕ٘ٓٓ،  اإلسكندريةالجرامعي، 
 –ـ،امكتبػة الفػالح، الككيػت كاإلامػررات ٕ٘ٓٓهػػ ٕ٘ٗٔ،الطبعػة ا كلػى،  ٙٗٔ-٘ٗٔص

 .العيف 



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٓٚ٘ 

شعر العرنة، كثبت امف الامح ر أف له شرر رل ،كامف ثـ فنف النعي ةككف  مػى 
 (ٔ) ير أسرس .."

امػػػف قػػػرنكف ا حػػػداث  (ٗٔ)كةسػػػتفرد كػػػذلؾ فةامػػػر ذهبػػػت إلةػػػه الامػػػردة    
التورذ التدابير الامنرسبة  د الحدث الامشػرد  ـٜٙٚٔلسنة  ٜاالتحردي رقـ 

 اشترطت اآلتي:  إذ
 بط الحدث في إحدى الحرالت ا ر ع الامنسػكص  ميهػر فػي الامػردة  -ٔ

امف القرنكف كأف تنذر الشرطة امتػكلي أامػر الحػدث كتربػة لامراقبػة سػير   (ٖٔ)
 في الامستقبل، كأف ةككف ذلؾ اإلنذار نهروةرل. 

امف القرنكف لمحرلة الورامسة  (ٖٔ)امع امرا رة امر نست  مةه الامردة  -ٕ 
كجػب التوػػرذ التػػدابير الامنرسػبة  ػػد الحػػدث أف يتوػذ ذلػػؾ اإلجػػرا  بنػػر  إذ يت

 مػػى إذف أي شػػككى امػػف أبةػػه أك كسػػةه أك أامػػه حسػػب ا حػػكاؿ . كةسػػتفرد 
لسػػنة  ٜامػػف قػػرنكف ا حػػداث االتحػػردي رقػػـ  (٘ٔ)أة ػػرل امػػف نػػص الامػػردة 

 .  ـٜٙٚٔ
ف التػػدابير الامقػػررة  ػػد ا حػػداث الجػػرنحيف كالامشػػردي كامػػف الامالحػػظ أفَّ 

نَّ  كاحدة، ر ـ أفَّ  امػر الحدث الامعرض لمجنكح لـ يرتكب فعػالل يجرامػه القػرنكف كا 
كجػػػد فػػػي حرلػػػة يوشػػػى فيهػػػر الامشػػػرع امػػػف أف تػػػؤدي برلحػػػدث إلػػػى ارتكػػػرب 

امر قسد الامشرع امف ك ع سةرسة التدابير هك إسػالح امػر أفسػد  الجريامة، إنَّ 
التػدابير  فػنفَّ التكجةه الورطي الذي أدى برلحدث لمكقكع في الجنػكح . ك مةػه 

هر تدابير الامقررة في امكاجهة ا حداث الامشرديف أك الامتكرطيف في الجنكح أنَّ 
                                           

 ٙٔلسنة  ٖٚـ( الطعف رقـ ٜٜٗٔ/ٙ/ٗحكـ الامحكامة االتحردةة العمةر،جزاوي شر ي )(ٔ)
امشػػػرر إلةػػػه بامؤلػػػف  ٕٕ٘(ص:ٓ٘رقػػػـ ) ٙٔق ػػػروةة .امجامك ػػػة أحكػػػرـ الامحكامػػػة ،س 

 ٜ٘٘د/ نرـ ب  نرـ ،شرح قرنكف العقكبرت االتحردي ،ص 
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ٔٓٚٙ 

إسالحةة ك الجةة تقكةامةة امف أجل إنقرذهـ كا  ردتهـ إلى الامجتامع سرلحيف 
كامعػػرلجيف امػػف أامػػراض الجنػػكح أك الجريامة.كتتامػػة لمفروػػدة ةامكػػف تقسػػةـ هػػذا 

 الامبحث إلى امطرلب ثامرنةة:
 ادلطهت األٔل

 انزٕثٛخ
( امػف قػرنكف ا حػداث االتحػردي ٙٔةقسد برلتك ي  كامر جػر  فػي الامػردة )

ه:" تكجةه المـك كالتأنيب إلػى الحػدث فػي الجمسػة بأنَّ  ـٜٙٚٔ( لسنة ٜرقـ )
التػػػك ي  امػػػف التػػػدابير الكقروةػػػة أفَّ كحثػػػه  مػػػى السػػػمكؾ القػػػكةـ " . بر تبػػػرر 

 مػػى أف ةحسػػف اوتةػػرر كالتهذيبةػػة كالتر كةػػة، كهػػذا ا امػػر امتػػركؾ لمقر ػػي 
العبػػررات كالطريقػػة التػػي يػػتـ بهػػر تػػك ي  الحػػدث لتحقػػا امقرسػػد الامشػػرع فػػي 
إتبرع الحدث السمكؾ القكةـ لامر لهر امف آثػرر إيجربةػة  مػى سػمككه كدكف أف 

 .(ٔ)ةككف لمتك ي  االنعكرس السمبي  مى نفسةة الحدث
سػك   كيتحقا ذلؾ بأف ينظر القر ي إلى الحدث بكجػه  بػكس كيبػيف لػه

فعمتػػه كسػػك   رقبتهػػر، كةكػػػدر  كةعنفػػه  ميهػػر بػػػرلقكؿ الزاجػػر، بػػل كيهػػػدد  
برلعقرب إف  ػرد لهػذا العامػل أك امثمػه فػي الامسػتقبل، كػل هػذا بغيػر إهرنػة أك 

 .(ٕ)سب
( لسػػػػنة ٜ( امػػػػف قػػػػرنكف ا حػػػػداث الجػػػػرنحيف رقػػػػـ)ٕٖكاسػػػػتنردال لمامػػػػردة)

الحكػـ برإلبعػرد يجكز استونرؼ ا حكرـ السردرة  مى ا حػداث  ػدا ـ: ٜٙٚٔ

                                           

( ر رةة ا حداث الجرنحيف في اإلامررات العر ةة الامتحدة: امدحت أبػك النسػر كراشػد ب ٔ)
 . ٜٚٔـ ، صٜٜٙٔراشد: دبي ، 

 . ٖٖلألحداث الجرنحيف كالامشرديف: رفعت رشكاف: ص ( الامعراممة الجنروةةٕ)
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ٔٓٚٚ 

أك إلػػى امػػف لػػه كالةػػة أك كسػػرةة ، أك التػػك ي  أك بتسػػمةـ الحػػدث إلػػى كالدةػػه 
 .(ٔ) مةه

كيت امف التك ي   ردةل تكجةه المـك إلى الحدث  ف فعل ارتكبه فػي نطػرؽ 
سػػالحي ، ك نػػر ل  مػػى ذلػػؾ فػػنفَّ هػػذا التػػدبير ةحتػػكي  مػػى تكجةػػه  إرشػػردي كا 

وطػكرة ةامكػف أفَّ تػؤدي بػه إلػى  لمحدث ككشف  امر ينطكي  مةػه  اممػه امػف
االنزالؽ في هكة الفسػرد كالجريامػة ، كامػف ثػـ فػنفَّ اوتةػرر العبػررات كالطريقػة 
التي يتـ بهر التك ي  امتركؾ أامر  لمقر ي في حدكد أف يترؾ تػأثير  اإليجػربي 

 . (ٕ) مى الحدث ، دكف أف ةككف له االنعكرس السمبي  مى نفسيته
 

 ادلطهت انضبَٙ
 انزغهٛى

امقسكد برلتسػمةـ كفقػرل لامػر ذهػب إلةػه الامشػرع اإلامػرراتي فػي تعريفػه فػي ال
ه:" ةككف تسػمةـ بأنَّ  ـٜٙٚٔ( لسنة ٜ( امف قرنكف ا حداث رقـ )ٚٔالامردة )

فر فػي أيهامػر االحدث إلى أحد أبكةه أك إلى امف له الكالةػة  مةػه، فػنذا لػـ يتػك 
لؾ امػػف أفػػراد السػػالحةة لمقةػػرـ بتر يتػػه ةكػػكف التسػػمةـ إلػػى امػػف هػػك أهػػل لػػذ

 أسرته".
 
 

                                           

( امحركامة ا حداث الجرنحيف: ب السػرحي: دار البةػررؽ ، بيػركت ، الطبعػة ا كلػى ، ٔ)
 . ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔـ ،صٜٜٙٔهػ ٙٔٗٔ

( ر رةػػػة ا حػػػداث كامشػػػكمة التقػػػكةـ: امنيػػػر العسػػػرة: اإلسػػػكندرية ، الامكتػػػب الامسػػػري ٕ)
 .   ٕٛٚ-ٕٚٚـ ،صٜٗٚٔالحديث ، 
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 ششٔغ ٔأحكبو انزغهٛى:
تسمةـ الحدث ال بػد أف ةكػكف بامكجػب حكػـ ق ػروي امػف الامحكامػة إلػى  إفَّ 

كالدةه أك امػف هػك أهػل لػذلؾ امػف أفػراد أسػرته. كامػر حػدد الامشػرع ا شػورص 
الػػذيف لهػػـ حػػا تسػػمـ الحػػدث برلترتيػػب التػػرلي كهػػـ: أحػػد أبكةػػه أك امػػف لػػه 

ذا لػػـ تتػػكافر السػػالحةة لمقةػػرـ الكالةػػة  مةػػه كهػػك الجػػد   ب أك الجػػد  ـ، كا 
بتر يته بكل امر تفي هذ  الكمامة امف العنرةة كالرقربة كالتكجةه كحامرةػة الحػدث 
ةككف التسمةـ إلى امف هك أهل لتحامل امسوكليته كتر يته التر ةة السرلحة امف 

شػرع فػي تسػمـ امال ـترتيب ا شورص الذي  نػره أفراد أسرة الحدث . كامر أفَّ 
ه إلزاامي بحيث ال يجكز التسمةـ إلى كاحد امف هؤال  ا شورص إاّل الحدث بأنَّ 

 ند  دـ سالحةة الامتقداميف  مةه في الترتيب. ك مة هػذا الترتيػب أف الاميػل 
الطبةعػػي تجػػر  الحػػدث كالحػػرص  مةػػه ك مػػى امسػػمحته يتػػدرج لػػدى هػػؤال  

 .(ٔ)ا شورص كفا الترتيب الذي أكرد  النص
لنص أف الامشرع االتحػردي قػد رتػب ا شػورص الػذيف كالكا ح امف هذا ا 

 نػػػد  ػػػدـ  ةامكػػػف أف يتسػػػمامكا الحػػػدث بحيػػػث ال يجػػػكز التسػػػمةـ  حػػػدهـ إالَّ 
سالحةة الامتقداميف  مةه في ذلػؾ الترتيػب، فيػتـ تسػمةـ الحػدث أكالل إلػى أحػد 

لػذلؾ  أبكةه فنف لـ يكجد، فمامف له كالةة  مةػه، فػنف لػـ يكجػد فمشػوص أهػل  
 ته .امف أفراد أسر 

                                           

هػػػ ٖٔٗٔ( شػػرح قػػرنكف العقكبرت:د/حسػػف ر ةػػع: الجػػز  الثػػرني ، كمةػػة شػػرطة دبػػي ، ٔ)
 . ٖٗٛـ. صٖٜٜٔ
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الاميػل الطبةعػي تجػر   كترجع العمة في ترتيبهـ  مى النحك السربا إلػى أفَّ 
الحػدث كالحػرص  مػػى امسػمحته يتػػدرج لػدى هػؤال  ا شػػورص كفػا الترتيػػب 

 .(ٔ)الذي حدد  الامشرع
( لسػنة ٜ( امػف قػرنكف ا حػداث االتحػردي رقػـ )ٖ٘كاسػتنردال إلػى الامػردة )

يجكز تعديل تدبير التسمةـ أك كقفه ه كالذي ةستفرد امف أحكرامهر بأنَّ  ـٜٙٚٔ
ه:" لمامحكامة امف تمقػر  نفسػهر كذلؾ كفا امر تق ي به الامردة بأنَّ ، أك إنهروه 

 مػى طمػب الحػدث أك امػف   ل بعد االطالع  مى التقررير التي تقدـ إليهر أك بنػر
أك الامسػػوكؿ  نػػه بحسػػب ا حػػكاؿ تعػػديل التػػدابير ، لػػه حػػا الكالةػػة  مةػػه 

 حدث أك كقفهر أك إنهروهر . الامحكـك بهر  مى ال
كةككف حكـ الامحكامة في جامةع ا حكاؿ  ير قربل لمطعف كال يجكز تجديد 

( ٖ٘الطمب قبل انق ر  ثالثة أشهر  مى سدكر الحكـ الامذككر في الامردة )
تػػدبير التسػػمةـ  كأفَّ  ـ،ٜٙٚٔ( لسػػنة ٜامػػف قػػرنكف ا حػػداث االتحػػردي رقػػـ )
 شر امف  امر ، فقد انق ت بهػذا حداثتػه ينتهي حكامرل بنتامرـ الحدث الثرامنة 

فرنق ى تبعرل لػذلؾ التػدبير الػذي ال ةطبػا إاّل  مػى الحػدث كفقػرل لتعريفػه فػي 
 .(ٕ)ـٜٙٚٔ( لسنة ٜالامردة ا كلى امف قرنكف ا حداث االتحردي رقـ )
 ادلطهت انضبنش

 االخزجبس انمعبئٙ
 مةه العقكبة ه تدبير يت امف تجنيب الامحكـك عرؼ االوتبرر الق روي بأنَّ ةُ 

السػػرلبة لمحريػػة امػػع ك ػػعه تحػػت الامراقبػػة كالتكجةػػه أثنػػر  كجػػكد  فػػي بيوتػػه 

                                           

 . ٖٗ-ٖٖ( الامعراممة الجنروةة لألحداث الجرنحيف كالامشرديف: رفعت رشكاف: صٔ)
 . ٖ٘ٔ -ٔ٘ٔ( امحركامة ا حداث الجرنحيف: ب السرحي: صٕ)
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شػػراؼ الطبةعةػػة  امتوسسػػيف ) ػػردة أوسػػروييف اجتامػػر ييف( تحػػت تكجةػػه كا 
لامتربعة سير  كسمككه كتقدةـ الامسر دة امع إ داد تقررير بتطػكر حرلتػه كذلؾ 

حرطة الامحكامة بهر، كأويرال فػنفَّ  ذ بنظػرـ االوتبػرر الق ػروي الغرةػة امػف ا وػ كا 
ه ة ػػامف الكقرةػػة كالعػػالج كتػػكفير الامسػػر دة االيجربةػػة لمجػػرني امػػف وػػالؿ أنَّػػ

تجركبه بجهكد  الذاتةة امع الامراقب االجتامػر ي لكػي ةسػبح قػردرال بػأدا  دكر  
 .(ٔ)في الامجتامع دكف أف ةسبب امكاجهرت جديدة امع القرنكف 

لق روي كأحد التدابير الكقروةػة كقد أوذ الامشرع اإلامرراتي بنظرـ االوتبرر ا
قرنكف ا حداث ةعتبر االوتبرر الق ػروي بامثربػة رد فعػل  كاإلسالحةةكذلؾ  فَّ 

امع الحكـ بعقكبة، كذلؾ امف والؿ الحكـ  مى الحدث برلحبس ثـ  إ رفي أيّ 
 مةػه  تكقف تنفيػذ ذلػؾ الحػبس امػع ك ػع الحػدث تحػت االوتبػرر، كقػد نسػ

كالتػي جػر   ـٜٙٚٔ( لسػنة ٜاالتحردي رقـ)( امف قرنكف ا حداث ٛٔالامردة)
ه:" فػػي الحػػرالت التػػي يجػػكز الحكػػـ فيهػػر  مػػى الحػػدث بعقكبػػة فػػي امتنهػػر بأنَّػػ

الحبس، يجكز لمقر ي أف ةأامر بكقف النطا بحكػـ اإلدانػة امػدة ال تقػل  ػف 
سػػنه كال تزيػػد  مػػى ثػػالث سػػنكات، امػػع ك ػػع الحػػدث تحػػت اإلشػػراؼ كالقيػػكد 

وطبػػػر بنجػػػرح ةرل . فػػػنذا اجتػػػرز الحػػػدث فتػػػرة االالتػػػي ةقت ػػػيهر اوتبػػػرر  ق ػػػرو
الَّ ا  .(ٕ)أ يدت امحركامته طبقرل  حكرـ القرنكف "  تبرت الد كى كأف لـ تكف، كا 

                                           

دالفترح بيػػػكامي حجػػػرزي: دار الفكػػػر ( الامعراممػػػة الجنروةػػػة كاالجتامر ةػػػة لألطفػػػرؿ:  بػػػٔ)
، كشػػرح قػػرنكف العقكبػػرت: حسػػف ر ةػػع:  ٕٙٔـ . صٕ٘ٓٓالجػػرامعي ،  اإلسػػكندرية ، 

 . ٜٓٔ، كأسكؿ  مـ العقرب: ب أبك العال  قيدة: ص ٖٛٛص
، كالامعراممػػػة الجنروةػػػة  ٓٓٙ( شػػػرح قػػػرنكف العقكبػػػرت االتحردي: نػػػرـ ب  نػػػرـ: صٕ)

 . ٖٙ -ٖ٘، رفعت رشكاف: صلألحداث الجرنحيف كالامشرديف 
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( لسػنة ٜ(امف قرنكف ا حداث االتحردي رقػـ)ٛٔكةستفرد امف نص الامردة)
بقػر  الحػدث فػي بيوتػػه أنَّػ ـٜٙٚٔ ه لكػي يتحقػا تػدبير االوتبػرر الق ػروي كا 

كالدةه بدالل امف إيدا ه في الامؤسسرت اإلسػالحةة يتكجػب تقييػد  الطبةعةة امع
 حريته بقيديف أ طرهامر الامشرع لمقر ي..

: بػػنلزاـ الحػػدث بكاجبػػرت امعينػػة امثػػرؿ: ح ػػكر  اجتامر ػػرت ثقرفةػػة أكلهامػػر 
كتهذيبةة أك دينةة أك امنعػه ح ػكر أامػركف امعينػة كػرلامالهي كامحػرؿ الوامػكر 

 كالتي تسهـ في تقكةامه كتهذيبه . 
كةقػـك ، :هك إو ػرع الحػدث لمتكجةػه كاإلشػراؼ كالامسػر دة كالقيد الثػرني

بهذ  الامهامة الامراقب االجتامػر ي الػذي يتكجػب  مةػه لكػي يػنجح فػي امهامتػه 
كامػر يتطمػب امنػه الةقظػة كالسػبر كبعػض ، أف ةكسب ثقة الحدث كثقػة أهمػه 

كيبعػػد الحػػدث  ػػف العكاامػػل الامسػػببة كالدافعػػة لمجنػػكح أك التعػػرض ، الحػػـز 
 .(ٔ)لمكقكع فةه أك اقتراؼ الجريامة

 ادلطهت انشاثغ
 ػذو اسرٛبد ايبكٍ يؼُٛخ

ا تبر الامشرع اإلامرراتي امنع ارتةرد أامركف امعينػة امػف التػدابير التػي ةامكػف 
لحامرةػػة الحػػدث كالامبر ػػدة فر ػػهر  مػػى الحػػدث الجػػرنح أك الامعػػرض لمجنػػكح 

كالذي نص تشرد ، بينه ك يف العكاامل التي قد تدفعه إلى امعركدة الجنرح أك ال
كالتػػي  ـٜٙٚٔ( لسػػنة ٜ( امػػف قػػرنكف ا حػػداث رقػػـ)ٜٔ ميهػػر فػػي الامػػردة )

ه:" يجكز لمامحكامة أف تأامر بامنػع الحػدث امػف ارتةػرد ا امػركف التػي تق ي بأنَّ 

                                           

، كأسػكؿ  مػـ العقػرب:  ٛ٘ٔ -ٙ٘ٔ( امحركامة ا حداث الجرنحيف: ب السرحي: صٔ)
 . ٜٓٔب أبك العال  قيدة ، ص
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ٕٔٓٛ 

تردد   ميهر له تأثير في جنرحه أك تشرد  " . كبر تبرر هذا التدبير  يثبت أفَّ 
الامشػػرع فر ػػه لقطػػع جػػذكر ا سػػبرب امػػف التػػدابير الكقروةػػة كالعالجةػػة قسػػد 

 دـ امنػع الحػدث  كالعكاامل الامؤدةة إلى التعرض أك الكقكع في الجنكح .إذ أفَّ 
لهػر تػأثير فػي  الامعرض لمجنكح أك الجرنح امػف ارتةػرد ا امػركف التػي تثبػت أفَّ 

جنػػرح ا حػػداث أك تعر ػػهـ لمكقػػكع فةػػه ال شػػؾ أنهػػر سػػتؤدي برلحػػدث إلػػى 
الجنكح . كامف هذ  ا سبرب الجكهرية الامؤدةػة إلػى االستامرار امف التكر  في 

الجنكح هي ارتةرد الحدث أامركف المهك كامحرؿ الوامػكر كا امػركف التػي يتكاجػد 
 .(ٔ)فيهر رفقر  السك  كبرلترلي تدفعه لمتعرض أك الكقكع في الجنكح

 ادلطهت اخلبيظ
 حظش ممبسعخ ػًم يؼني
ركف امعينػة ،كذلػؾ كقرةػة أكجب الامشرع اإلامرراتي امنع الحدث امف ارتةرد أام

لمحػػدث ، بعػػد أف يثبػػت لمامحكامػػة ك نػػر   مػػى التقريػػر الػػذي ةقدامػػه الامراقػػب 
امامررسة تمؾ ا  امرؿ هي أحد ا سبرب كالعكاامل الامؤدةة إلػى  االجتامر ي بأفَّ 

( امف قػرنكف ٕٓالتكر  أك التعرض لمجنكح . ك مى  ك  ذلؾ نست الامردة )
ه:" يجػػػكز كالتػػػي تق ػػػي بأنَّػػػ ـٜٙٚٔ( لسػػػنة ٜا حػػػداث االتحػػػردي رقػػػـ )

لمامحكامة أف تحظر  مى الحدث امزاكلة أ امرؿ امعينة امتى تبيف أف جنرحػه أك 
 .(ٕ)تشرد  راجع إلى امزاكلته هذ  ا  امرؿ"

الامشرع قد ترؾ لمامحكامة سمطة تقديرية في إنزاؿ هػذا التػدبير  كةالحظ أفَّ 
ؿ التػي ةحظػر برلحدث الجرنح أك الامتشرد، كامر ترؾ لهػر سػمطة تحديػد ا  امػر

                                           

 ( الامراجع السربقة.ٔ)
 . ٗٙٔص :امحركامة ا حداث الجرنحيف: ب السرحي(ٕ)
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ٖٔٓٛ 

 مػػى الحػػدث امزاكلتهػػر، كذلػػؾ بحسػػب امػػر تػػرا  الامحكامػػة امػػف ظػػركؼ الحػػدث 
كظركؼ جنكحه أك تشرد ، كبامر ةحقا حامرةة الحدث امف الجنػكح أك التشػرد 

 امرة أورى . 
ه امػع التػدبير السػربا فػي أنَّػ –بػرلنظر إلػى طبةعتػه  –كيتفا هذا التػدبير 

مكلػػة بينػػه، ك ػػيف امامررسػػته ةفػػرض  مػػى الحػػدث التزاامػػرت سػػمبةة امؤداهػػر الحي
جنرحه أك تشرد  راجع إلى امزاكلتػه لهػذ     امرؿ امعينة إذا تبيف لمامحكامة أفَّ 

 .(ٔ)ا  امرؿ كامر لك كرف امثالل ام ةفرل في الامالهي أك في البررات
 ادلطهت انغبدط

 اإلنضاو ثبنزذسٚت ادلُٓٙ 
سػػالح سػػمك  ؾ امػػف التػػدابير التػػي نػػص  ميهػػر الامشػػرع اإلامػػرراتي لكقرةػػة كا 

هػك تػدبير اإللػزاـ برلتػدريب  -الامعػرض لمجنػكح  -الحدث الجرنح أك الامشػرد 
( امػػف ٕٔالامهنػػي كقػػد نػػص الامشػػرع اإلامػػرراتي  مػػى هػػذا التػػدبير فػػي الامػػردة)

كالػػذي جػػر  الػػنص  مةػػه  ـٜٙٚٔ( لسػػنة ٜقػػرنكف ا حػػداث االتحػػردي رقػػـ)
إلػى امراكػز ةككف اإللزاـ برلتدريب الامهنػي بػأف تعهػد الامحكامػة برلحػدث  "ه:بأنَّ 

                                           
( ٔ/٘الػكزاري رقػـ )كهي امف ا  امرؿ التي ةامتنع  مػى الحػدث امزاكلتهػر بامكجػب القػرار (ٔ)

ـ كالسردر  ف كزير العامل كالشؤكف االجتامر ةة ، في شأف تحديػد ا  امػرؿ ٜٔٛٔلسنة 
الوطرة ، أك الامرهقة أك الام ػرة برلسػحة ، التػي ةحظػر تشػغيل ا حػداث فيهػر( .الامعراممػة 

، أسػػػكؿ  مػػػـ  ٖٚ-ٖٙص :رفعػػػت رشػػػكاف: الجنروةػػػة لألحػػػداث الجػػػرنحيف كالامشػػػرديف
 .ٜٔٔالعال  قيدة: صالعقرب: ب أبك 
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ٔٓٛٗ 

التدريب الامهني الحككامةة أك أحد الامسرنع أك الامترجر أك الامػزارع التػي تقبػل 
 .(ٔ)تأهيمه كذلؾ كمه لامدة ال تجركز ثالث سنيف "

ه لف ةحقا الهدؼ الامرجك امنه امػر لػـ يو ػع الحظ  مى هذا التدبير أنَّ كةُ 
الامركػػػز أك الامسػػػنع الامحػػػرؿ إلةػػػه الحػػػدث لبرنػػػرامت تػػػأهيمي وػػػرص بتنشػػػوة 

حػػداث كتهػػذيبهـ، كلػػذلؾ يتعػػيف  مػػى الامحكامػػة قبػػل الحكػػـ بنلحػػرؽ الحػػدث ا 
برلتدريب الامهني أف تتحرى ظركؼ الامركز الامهني كنظرامه لمتأكد امػف طربعػه 

 .(ٕ)التقكةامي
 ثغادلطهت انغب

اإلٚذاع يف يأٖٔ ػالعٙ أٔ يؼٓذ رأْٛم أٔ داس نهرتثٛخ أٔ يؼٓذ 
 نإلصالػ

تدبير  الجي لألحػداث الجػرنحيف ككتػدبير ـ الامشرع اإلامرراتي اإليداع كنظَّ 
كقروي لألحداث الامعر يف لمجنػكح إذا ثبػت جنػرحهـ أك تعر ػهـ لمكقػكع فةػه 

ذلؾ الجنكح راجعرل إلى امرض  قمػي قػد  كذلؾ  ف طريا التقررير الطبةة، بأفَّ 
ةككف كمةرل أك جزوةرل كقد ةككف طبةعةرل أك تحت تأثير الامودرات أك الامسػكرات، 

 مػػى الامحكامػػة إسػػدار حكامهػػر بنيدا ػػه فػػي امػػأكى  الجػػي أك امامػػر يتكجػػب 
بنر   مى تقررير طبةػة امػف الامشػرفيف  امنشأة سحةة، ك دـ إوال  الحدث إالَّ 

 مػػى  الجػػه تثبػػت شػػفر   امػػف الامػػرض العقمػػي الػػذي ا تػػرا  ككػػرف سػػببرل فػػي 
 جنكحه أك تعر ه لمجنكح .

                                           
: ب أبػك العػال أسػكؿ  مػـ العقػرب ، ٔٓٙص:  نرـ ب  نرـ: شرح قرنكف العقكبرت (ٔ)

 ٜٓ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي  ،د/ مى حامكد  ،ص . ٜٔٔ قيدة: ص
 . ٖٚ( الامعراممة الجنروةة لألحداث الجرنحيف كالامشرديف: رفعت رشكاف: صٕ)
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ٔٓٛ٘ 

ا حػداث ( امػف قػرنكف ٕٕكحكؿ هذا الامعنػى نػص الامشػرع فػي الامػردة )  
ح ريجػػكز" لمامحكامػػة إذا تبػػيف لهػػر أف جنػػ ـٜٙٚٔ( لسػػنة ٜاالتحػػردي رقػػـ )

الحدث أك تشرد  راجع إلى امرض  قمػي أف تػأامر بك ػعه فػي امػأكى  الجػي 
أك امنشأة سحةة اموسسة لهذا الغرض إلى أف يتـ شفرؤ  . كتقرر الامحكامة 

ى  الجه إوال  سبيل الحدث بعد ذلؾ بنر   مى تقررير ا طبر  الامشرفيف  م
"(ٔ). 

(امػػف قػػرنكف ا حػػداث ٕٕكامػػع أف الامشػػرع اإلامػػرراتي لػػـ يػػنص فػػي الامػػردة)
 مػػى تحديػػد امػػدة لبقػػر  الحػػدث فػػي الامػػأكى  ـٜٙٚٔ( لسػػنةٜاالتحػػردي رقػػـ)
ه ةامكف االستفردة امف تحديد فتػرة بقػر  الحػدث ليتمقػى العػالج العالجي، إاّل أنَّ 

قرل لألنظامة كاإلجرا ات التػي في الامؤسسرت العالجةة بسفته حدثرل أك برلغرل كف
(امػف ٖٕينبغي إتبر هر فػي هػذ  الحرلػة امػف وػالؿ الفقػرة ا ويػرة امػف الامػردة)

ه:كال يجػكز كالتػي تق ػي بأنَّػ ـٜٙٚٔ( لسنةٜقرنكف ا حداث االتحردي رقـ)
امػف  امػر  . برإل ػرفة ة بقر  الحدث في هػذ  ا امػركف امتػى بمػ  الثرامنػة  شػر 

لػػؾ امػػف وػػالؿ الامػػردة ا كلػػى فػػي تعريفهػػر إلػػى ذلػػؾ ةامكػػف االسػػتدالؿ  مػػى ذ
لمحػػدث ك مةػػه إذا بمػػ  الحػػدث الثرامنػػة  شػػرة امػػف  امػػر  كأف حرلتػػه السػػحةة 
تستد ي االستامرار في تمقي العالج ال ةامنع امػف نقمػه إلػى أحػد الامستشػفةرت 
الاموسسػػػػة لعػػػػالج الكبػػػػرر كتطبػػػػا ا نظامػػػػة كاإلجػػػػرا ات حينوػػػػٍذ الورسػػػػة 

 .(ٕ)برلبرلغيف

                                           

، كأسػػكؿ  مػػـ العقػػرب: ب أبػػك  ٔٓٙب  نػػرـ: ص ( شػػرح قػػرنكف العقكبػػرت:  نػػرـٔ)
،شػػػرح قػػػرنكف  ٜٖٙ، كشػػػرح قػػػرنكف العقكبػػػرت: ب ر ةػػػع: ص ٜٔٔالعػػػال  قيػػػدة: ص

  ٜٓ٘العقكبرت االتحردي  ،د/ مى حامكد  ،ص 
 . ٓٚٔ -ٚٙٔ( امحركامة ا حداث الجرنحيف: ب السرحي: صٕ)
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ٔٓٛٙ 

ع لمامحكامة الحػا بػأف تفػرض تػدبير اإليػداع امػف وػالؿ كامر أ طى الامشر  
إسػػدار حكامهػػر  مػػى الحػػدث الجػػرنح أك الامعػػرض لمجنػػكح كالػػذي ةحتػػرج إلػػى 

فينحػػدى  أكامنرسػػب لتأهيمػػه تأهيمػػه أك تر يتػػه أك إسػػالح سػػمككه فػػي امعهػػد 
الامعػػدة امػػف قبػػل الدكلػػة أك التػػي تقةامهػػر جهػػرت  يػػر كاإلسػػالح دكر التر ةػػة 

امػػف قبػػل كزارة العامػػل كالشػػوكف االجتامر ةػػة توسػػص حككامةػػة كةعتػػرؼ بهػػر 
 لر رةة كتقكةـ ا حداث . 

( امػف قػرنكف ا حػداث االتحػردي رقػـ ٖٕكقد نص الامشرع في الامػردة )   
ه:" لمامحكامػػة أف تحكػػـ بنيػػداع الحػػدث فػػي امعهػػد  مػػى أنَّػػ ـٜٙٚٔ( لسػػنة ٜ)

ـ امنرسػػػب لتأهيمػػػه أك إحػػػدى دكر التر ةػػػة كاإلسػػػالح الامعػػػدة لر رةػػػة كتقػػػكة
ا حداث التربعة لمدكلة أك الامعترؼ بهػر امنهػر . كتقػرر الامحكامػة اإلفػراج  ػف 
الحدث بنر   مى التقررير التي تقدامهر هذ  الجهرت إليهر كفقرل  حكػرـ الامػردة 

( امػػف هػػذا القػػرنكف كال يجػػكز بقػػر  الحػػدث فػػي هػػذ  ا امػػركف امتػػى بمػػ  ٖٗ)
 .(ٔ)الثرامنة  شرة امف  امر  "
حػدث فػي إحػدى امؤسسػرت الر رةػة االجتامر ةػة امػف كةعتبر تدبير إيداع ال

التػدابير السػػرلبة لمحريػػة إذ ةقربػػل  قكبػػة السػجف برلنسػػبة لمكبػػرر، كهػػك أشػػد 
ف كػرف الهػدؼ امنػه لػةس سػمب الحريػة  التدابير التي يو ػع لهػر الحػدث ، كا 

كذلػؾ بر تبػرر  يمػـز الحػدث برإلقرامػة فػي امكػرف امعػيف وػالؿ امدتػه في ذاته ، 
الهػدؼ امنػه العامػل  مػى إو ػر ه لبرنػرامت ، يػكامي امحػدد كيو عه لبرنرامت 

                                           
ب ،د/،شرح قػرنكف العقكبػرت ٕٓٙ-ٔٓٙص ب  نرـ: نرـ : شرح قرنكف العقكبرت (ٔ)

 ٜٓ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي  ،د/ مى حامكد  ،ص  ٜٖٚص: ر ةع
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ٔٓٛٚ 

لمر رةة التر كةة كاالجتامر ةػة كالتعمةامةػة  مػى نحػك يػؤدي إلػى حسػف تأهيمػه 
 .(ٔ)كالامبر دة بينه ك يف العكدة إلى طريا اإلجراـ بعد انتهر  التدبير

 ادلطهجبنضبيٍ
 اإلثؼبد يٍ انجالد
وررج الدكلػة (ٕ)دث ا جنبي ةقسد بتدبير اإلبعرد امف البالد: هك إوراج الح

ه امتػكر  فػي الجنػكح أك تتػكافر إذا ثبت بامكجب حكـ سردر امف الامحكامة بأنَّػ
دكلػة اإلامػررات العر ةػة  فةه حرلة امف حػرالت الوطػكرة االجتامر ةػة. كحيػث إفَّ 

الامتحدة امف الدكؿ التي تعرني امف تدفا هجرة العامرلػة ا جنبةػة كذلػؾ نتيجػة 
فػػرع امسػػتكى الامعةشػػة كتحسػػف الوػػدامرت اليكامةػػة التغيػػرات االجتامر ةػػة كارت

ا سرسػػػةة كتػػػكفر فػػػرص العامػػػل أفػػػرزت تمػػػؾ العكاامػػػل التبػػػريف فػػػي التركيبػػػة 

                                           
: ب ر ةػع :شرح قرنكف العقكبرتك ،  ٜٔٔص :ب أبك العال  قيدة:أسكؿ  مـ العقرب(ٔ)

 ٜٖٚص
بجنسػػةة دكلػػة اإلامػػررات  رفػػت امحكامػػة التامييػػز بػػدبي ا جنبػػي بأنػػه:"كل امػػف اليتامتػػع (ٕ)

ـ بشػػأف الهجػػرة ٖٜٚٔ( لسػػنة ٙالامتحػػدة ،كفقػػر لمامػردة ا كلػػى امػػف القػػرنكف رقػـ ) العر ةػة
تامييػػػز دبػػػي ،بتػػػرري  كاإلقرامػػػة ،فامػػػف لػػػةس لػػػه جنسػػػةة فهػػػك أجنبي.انظػػػر:حكـ امحكامػػػة 

ـ جػزا  امجمػة الق ػر  كالتشػريع ،العػدد ٖٜٜٔلسػنة  ٔٙـ( الطعف رقـ ٖٜٜٔ/ٓٔ/ٖٕ)
 .ٖ٘رقـ  ٘ٗٔٔ،ص  ٗ

ذا كػػرف الامػػتهـ ةحامػػل جنسػػةة /د( امػػف ٕدكلػػة اإلامػػررات بقػػكة القػػرنكف تطبةقػػرل لمامػػردة  ) كا 
قرنكف الجنسةة ر ـ تامتعه برلجنسةة ،فننه اليجػكز إبعػرد  ،فػنذا كػرف الامػتهـ الجنسػةة لػه 
،كلكنػػه امكلػػكد بنامػػررة الشػػررقة كأامػػه امكاطنػػة ،فننػػه ةحامػػل الجنسػػةة بقػػكة القػػرنكف كاليجػػكز 

ـ( ٖٜٜٔ/ٔٔ/ٗٔجزاوػػػي شػػػر ي بتػػػرري )إبعػػػرد .انظر:حكـ الامحكامػػػة االتحردةػػػة العمةػػػر ،
( ٜٙرقػـ) ٕٓالق روةة )شر ي(امجامك ة أحكرـ الامحكامػة س  ٕٓلسنة  ٛٔٔالطعف رقـ 

 (ٖٖٙص)
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السكرنةة كالتي بدكرهر أدت إلى زيػردة انتشػرر الجنػكح بػيف ا حػداث كالجػراوـ 
 بيف الكبرر الامكاطنيف كا جرنب .   

ة جنػػكح أبنػػر  كر بػػة امػػف الامشػػرع اإلامػػرراتي السػػعي فػػي الحػػد امػػف ظػػرهر 
العامرلة ا جنبةة ككقرةة ا امف االجتامر ي برلدكلة، فقد حركؿ امعرلجة امشػكمة 
جنكح ا حداث كتعر هـ امف والؿ الػنص  مػى تػدبير اإلبعػرد امػف الػبالد فػي 

كالتػػي  ـٜٙٚٔ( لسػػنة ٜ( امػػف قػػرنكف ا حػػداث االتحػػردي رقػػـ )ٕٗالامػػردة )
أف  -ف  يػػر الامػػكاطنيفإذا كػػرف الحػػدث امػػ -ه:" يجػػكز لمامحكامػػة تق ػػي بأنَّػػ

تحكػػـ بنبعػػرد  امػػف الػػبالد كةكػػكف الحكػػـ برإلبعػػرد كجك ةػػرل إذا  ػػرد الحػػدث إلػػى 
إحدى حرالت التشرد أك الجنرح كينفذ حكـ اإلبعرد والؿ أسػبك يف امػف تػرري  

 (ٔ)سدكر  ".
كيتبيف لنر امف هذا النص أف تدبير اإلبعرد امف البالد قرسر  مى ا حػداث 

ه تػدبير كز إنزاله  مػى ا حػداث امػف الامػكاطنيف، كامػر أنَّػا جرنب فقط، فال يج
جػػكازي لمامحكامػػة، فهػػي سػػرحبة السػػمطة التقديريػػة فػػي إنزالػػه  مػػى الحػػدث 

كذلػػؾ إذا كقػػع الحػػدث فػػي طريػػا  الجػػرنح أك الامتشػػرد أك  ػػدـ إنزالػػه  مةػػه،
ر إذا كرف الحدث  رودال لمجنػكح أك التشػرد أامَّ  الجنكح أك التشرد لمامرة ا كلى ،

 .(ٕ)نف اإلبعرد  ف البالد ةككف كجك ةرل ف
كلكي تحكـ الامحكامػة بتػدبير اإلبعػرد لمحػدث ا جنبػي إذ يتكجػب أف ةكػكف 
هذا الحدث امتكرطػرل فػي الجنػكح أك الجريامػة أك تتػكافر فةػه حرلػة امػف حػرالت 

 التعرض لمجنكح .

                                           

 ـٜٙٚٔ( لسنة ٜ( امف قرنكف ا حداث االتحردي رقـ )ٕٗ(الامردة )ٔ)
 . ٜٜٖ-ٜٖٛ( شرح قرنكف العقكبرت: ب ر ةع: ص ٕ)
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ك مى  ك  ذلؾ فممامحكامة سمطة جكازية بأف تق ي بنبعرد  أك ال تق ػي 
ر التقديريػػػػة فػػػػي اقتنر هػػػػر بتػػػػكافر الوطػػػػكرة اإلجراامةػػػػة أك حسػػػػب سػػػػمطته

ذا ثبػػت لمامحكامػػة أفَّ  الحػػدث  االجتامر ةػػة فػػي حرلتػػه تقت ػػي اإلبعػػرد أـ ال . كا 
ا جنبي كرف  رودال في التكر  أك التعػرض لمجنػكح ففػي هػذ  الحرلػة ال تاممػؾ 

ي  الامحكامة إاّل أف تق ي بنبعرد ، كينفذ هػذا الحكػـ وػالؿ أسػبك يف امػف تػرر 
سػػدكر  كهػػك حكػػـ نهػػروي كال يجػػكز اسػػتونرفه أك الطعػػف فةػػه أامػػرـ الامحكامػػة 

( امػػف قػػرنكف ا حػػداث االتحػػردي ٕٖاالتحردةػػة العمةػػر طبقػػرل  حكػػرـ الامػػردة )
 .(ٔ)ـٜٙٚٔ( لسنة ٜرقـ)

كال يمػػـز لسػػحة الحكػػـ السػػردر برإلبعػػرد أف تػػأامر بػػه الامحكامػػة بنػػر   مػػى 
يػػة، كتطبةقػػرل لػػذلؾ ق ػػت امحكامػػة طمػػب امػػف جهػػة امعينػػة إداريػػة أك  يػػر إدار 

تامييز دبي " بػأف ا امػر برإلبعػرد امػف سػالحةرت امحكامػة الامك ػكع  قػد سػدر 
 .(ٕ)جهة  ير امقبكؿ " دكف طمب امف أيّ 



                                           
،  ٖٙٔ-٘٘ٔص : بدالفترح بيػكاميلامشػرديف:لألحػداث الجػرنحيف كا الامعراممة الجنروةة(ٔ)
: ب ر ةػع:شرح قػرنكف العقكبػرت، ك  ٜٔٔ، ص : ب أبك العال  قيدةأسكؿ  مـ العقربك 

 .ٜٜٖص
.كينظػر: حكػـ  ٔٗص :رفعػت رشػكاف :الامعراممة الجنروةة لألحداث الجرنحيف كالامشػرديف(ٕ)

امجمػة الق ػر  جػزا  ، ٖٜٜٔلسػنة  ٗٔـ( الطعف رقـ ٜٜٗٔ/ٔ/ٜٕامحكامة تامييز دبي،)
 .ٚ،رقـ ٕٚٓٔ( ص٘كالتشريع ،العدد )

( ص ٜٜٜٔ)إبريػػل  ٛجػػزا  امجمػػة الق ػػر  كالتشػػريع العػػدد  ٜٚلسػػامة  ٖٖكالطعػػف رقػػـ 
 (.ٜٖرقـ ) ٙٛٔ
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 انفصم انضبَٙ 
انزخشٚظ انفمٓٙ نهزذاثري االحرتاصٚخ 

 ٔيب ٚرترت ػهٛٓب يٍ أحكبو فمٓٛخ 
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 دتٓٛذ :
الشػػػريعة اإلسػػػالامةة امبنرهػػػر  مػػػى الحكامػػػة فػػػي كػػػل شػػػي  ،كدر  أسػػػبرب 

يػػػر امػػػف النسػػػكص الشػػػر ةة الوطر،كالامكازنػػػة بػػػيف ا  ػػػرار ،فػػػي إطػػػرر الكث
،كالقكا د الفقهةة الامورجة  ميهر ، كأهامهر أنه  ند تعػررض ال ػرريف يجػب 
تحامػػل ا دنػػى لػػدفع ا  مػػى ق كهػػذا هػػك ا سػػل الامعتبػػر فػػي امسػػألة التػػدابير 

 االحترازية كالكقروةة. 
كالتدبير االحترازية في امجاممهر تو ػع لفقػه التعػرزير ،كامػر يػرتبط بػه امػف 

لتقديرية لكلي ا امر فةامر لـ يرد بشأنه نص امحدد ،كقد كردت كجك  السمطة ا
النسػػكص الشػػر ةة فػػي  هػػذا ا امػػر أكثػػر امػػف أف تحسػػى كاسػػتنبط الفقهػػر  
امنهر الكثير امف القكا د كا حكرـ الشر ةة ،في إطرر امر ةغرؼ بفقه السةرسػة 

 الشر ةة .
جرنػب كلعل أقكاؿ العمامػر  فػي امسػألة توريػا السػفينة  ،كقتػل الغػالـ امػف 

 الوطر  مي السالـ أسل في القكؿ بامشرك ةة التدابير االحترازية .
ة رؼ إلى امر تقدـ التعزير برلعقكبرت الامرلةة كالنفي كالهجراف كالامقرطعػة 
،كالتعزير برلكالـ كالتك ي  ك ير  وير دليل  مى سحة  امل الفقهر  برلتدابير 

 ثالثة :االحترازية ،ك مةه ةامكف تقسةـ هذا الفسل إلى امبرحث 
 الامبحث ا كؿ :التوريت الفقهي لمتدابير االحترازية. -
الامورجة  مى التدابير الامبحث الثرني:أهـ ا حكرـ الفقهةة  -

 .االحترازية
الامبحث الثرلث:الامقررنة بيف الفقه اإلسالامي كالقكانيف العقربةة  -

 الك عةة .  
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 ادلجحش األٔل
 انزخشٚظ انفمٓٙ نهزذاثري االحرتاصٚخ

 رف:كفةه امطمب
 : أدلة امشرك ةة العامل برلتدابير االحترازية.الامطمب ا كؿ
 : نامرذج امف التدابير االحترازية امف امنظكر شر ي.الامطمب الثرني

 ادلطهت األٔل
 أدنخ يششٔػٛخ انؼًم ثبنزذاثري االحرتاصٚخ

كةامكػػف لمبرحػػث أف ةقػػرر أف امرجعةػػة هػػذ  الامسػػألة امػػف النرحةػػة الشػػر ةة 
،كالقكا ػد  -ر ػكاف  مػيهـ-لنبكةة ،ك امػل السػحربة :القرآف الكريـ كالسنة ا

 الفقهةة الامورجة  مى هذ  ا سكؿ،ك ةرف ذلؾ كامر يمي :
 أٔال:دنٛم ْزِ ادلغأنخ يٍ انمشآٌ انكشٚى:

ةسػػتدؿ  مػػى هػػذ  الامسػػألة بقكلػػه تعػػرلى فػػي شػػأف قسػػة الو ػػر  مةػػه 
ِفيَنِة َوَرقَ السالـ  َهػر َقػرَؿ َأَوَرْقَتَهػر ِلُتْغػِرَؽ َأْهَمَهػر َفرْنَطَمَقر َحتَّى ِإَذا َرِكَبر ِفي السَّ

ـْ َأُقػػْل ِإنَّػػَؾ َلػػْف َتْسػػَتِطةَع اَمِعػػَي َسػػْبرلا   َقػػرَؿ اَل  َلَقػػْد ِجْوػػَت َشػػْيولر ِإاْمرلا َقػػرَؿ َأَلػػ
ر ُتَؤاِوْذِني ِباَمر َنِسيُت َكاَل ُتْرِهْقِني اِمْف َأاْمِري ُ ْسرلا   َفرْنَطَمَقر َحتَّى ِإَذا َلِقَةر ُ اَلامل 

ر َزِكةَّةل ِبَغْيِر َنْفٍس َلَقْد ِجْوَت َشػْيولر ُنْكػرلا ـْ َأُقػْل َلػَؾ   َفَقَتَمُه َقرَؿ َأَقَتْمَت َنْفسل َقػرَؿ َأَلػ
ِإنََّؾ َلْف َتْسَتِطةَع اَمِعَي َسْبرلا   َقرَؿ ِإْف َسَأْلُتَؾ َ ْف َشْيٍ  َبْعػَدَهر َفػاَل ُتَسػرِحْبِني 

ي ُ ػػ ػػِفيَنُة َفَكرَنػػْت ِلاَمَسػػرِكيَف َةْعاَمُمػػكَف ِفػػي ْذرلاَقػػْد َبَمْغػػَت اِمػػْف َلػػُدنِّ ........َأامَّر السَّ
ـْ اَمِمػػؾ  َةْأُوػػُذ ُكػػلَّ َسػػِفيَنٍة َ ْسػػبلر  َكَأامَّر اْلَبْحػػِر َفػػَأَرْدُت َأْف َأِ يَبَهػػر َكَكػػرَف َكَراَ ُهػػ
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ـُ َفَكػػرَف َأَبػػَكاُ  اُمػػْؤاِمَنْيِف َفَوِشػػيَنر َأْف ُيْرِهَقُهاَمػػر ُطْغةَ  ػػر َكُكْفػػرلا   َفَأَرْدَنػػر َأْف اْلُغػػاَل رنل
ر  (ٔ)((ُيْبِدَلُهاَمر َر ُُّهاَمر َوْيرلا اِمْنُه َزَكرةل َكَأْقَرَب ُرْحامل

هذ  اآلةرت امف أظهر كجك  العامل برلتدبير االحترازية كتوريجهر  مى أنهر 
كجػػه امػػف كجػػك  العامػػل برلسةرسػػة الشػػر ةة ،كالسةرسػػة هػػي حسػػف التػػدبير 

 (ٕ)ةسمحه كالقةرـ  مى الشي  بامر 
قػػل الػػرازي فػػي تفسػػير :"أف امػػراد ذلػػؾ العػػرلـ امػػف هػػذا الكػػالـ أنػػه امػػر كػػرف 
امقسكدي امف توريا تمؾ السفينة تغريا أهمهر بل امقسكدي أف ذلػؾ الامرلػؾ 
الظرلـ كػرف ةغسػب السػفف الورلةػة  ػف العيػكب فجعمػت هػذ  السػفينة امعيبػة 

 ػرر الحرسػل لوال ةغسبهر ذلؾ الظرلـ فنف  رر هػذا التوريػا أسػهل امػف ال
امف ذلؾ الغسب ، فنف قيل: كهػل يجػكز لألجنبػي أف يتسػرؼ فػي اممػؾ  يػر  
لامثل هذا الغرض ، قمنر هذا امامر يوتمف أحكاله بحسب اوتالؼ الشراوع فمعػل 
هذا الامعنى كرف جروزال في تمؾ الشريعة ، كأامر شريعتنر فامثل هػذا الحكػـ  يػر 

كةأوػػػذكف جامةػػػع اممػػػؾ  بعيػػػد ، فننػػػر إذا  مامنػػػر أف الػػػذيف ةقطعػػػكف الطريػػػا
اإلنسػػرف ، فػػنف دفعنػػر إلػػى قػػرطع الطريػػا بعػػض الامػػرؿ سػػمـ البػػرقي فحينوػػذ 
ةحسف امنر أف ندفع بعض امرؿ ذلؾ اإلنسرف إلى قطرع الطريػا لةسػمـ البػرقي 

 ككرف هذا امنر ةعد إحسرنرل إلى ذلؾ الامرلؾ.
الفرودة الثرلثة: أف ذلؾ التوريا كجب أف ةكػكف كاقعػرل  مػى كجػه ال تبطػل 
به تمؾ السفينة برلكمةة إذ لك كرف كذلؾ لـ ةكف ال رر الحرسل امػف  سػبهر 

 (ٔ)أبم  امف ال رر الحرسل امف توريقهر ، كحينوذ لـ ةكف توريقهر جروزال.

                                           

 [.  ٔٛ/ ٔٚ( سكرة الكهف اآلةة ]ٔ)
 امردة "سرس"   ٖٓٗ/ٙ( انظر: لسرف العرب البف امنظكر جٕ)
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قرؿ البغكي في تفسير : فرح به أبكا  حيف كلد كحزنر  مةه حيف قتل. كلك 
ر  هللا بقػػػي لكػػػرف فةػػػه هالكهامػػػر فميػػػرض اامػػػرؤ بق ػػػر  هللا تعػػػرلى فػػػنف ق ػػػ

 (ٕ) لمامؤامف فةامر ةكر  وير له امف ق روه فةامر ةحب.
كقرؿ الزاموشري في تفسير قكله تعرلى:"َفَوِشينر َأْف ُيْرِهَقُهامػر ُطْغةرنػرل َكُكْفػرال 
فوفنػػر أف ةغشػػى الكالػػديف الامػػؤامنيف طغةرنػػر  ميهامػػر، ككفػػرا لنعامتهامػػر بعقكقػػه 

امػر طغةرنػه ككفػر ، كسك  سنةعه، كيمحػا بهامػر شػرا كبػال ، أك ةقػرف بنةامرنه
فيجتامع في بيت كاحد امؤامنرف كطرغ كرفر. أةعديهامر بداوه كة مهامر ب ػالله 
نامػر وشػي الو ػر امنػه ذلػؾ،  ف  فيرتدا بسببه كةطغةر كةكفرا بعػد اإلةامػرف كا 
هللا تعػػرلى أ مامػػه بحرلػػه كأطمعػػه  مػػى سػػر أامػػر . كأامػػر  إةػػر  بقتمػػه كروتراامػػه 

 (ٖ) لامفسدة  رفهر في حةرته".
، الػػدليل  مػػى العامػػل - مةػػه السػػالـ -قرطبػػي امػػف فعػػل الو ػػر كأوػػذ ال

، كفػػي (ٗ)برلامسػػرلح إذا تحقػػا كجههػػر، كجػػكاز إسػػالح الامػػرؿ بنفسػػرد بع ػػه
امك ع آور امػف تفسػير  ةقػكؿ القرطبػي: "كفػي وػرؽ السػفينة دليػل  مػى أف 

                                                                                                   

 -الثرلثػػة  ،الطبعػة:بيركت –التػراث العر ػػي  دار إحةػػر  النرشػر:( انظػر: تفسػير الػػرازي، ٔ)
 .ٔٙٔص  ٕٔج  ٔٔ،امجمد هػ ٕٓٗٔ

 -هػػػػ  ٚٔٗٔالرابعػػػة،  ،الطبعػػػة:دار طيبػػػة لمنشػػػر كالتكزيع النرشػػػر:(تفسػػػير البغػػػكي، ٕ)
 (. ٜ٘ٔ/ ٘، )ـ ٜٜٚٔ

(تفسػػػير الزاموشػػػري ا الكشػػػرؼ  ػػػف حقػػػروا  ػػػكاامض التنزيػػػل ،النرشػػػر: دار الكتػػػرب ٖ)
 (. ٔٗٚ/ ٕهػ ) ٚٓٗٔ -الثرلثة  بيركت،الطبعة: –العر ي 

 (ٖٙ-ٜٔ/ٔٔ( الجرامع  حكرـ القرآف الكريـ لمقرطبي ـ)ٗ)
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لمكلي أف ينقص امرؿ اليتةـ إذا رآ  سالحرل ، امثل أف يورؼ  مى ريعػه ظرلامػرل 
 (ٔ)ه".فيورب بع 

ةقكؿ ابف العر ي: "كلػةس امػف هػذا القبيػل أف البحػر إذا هػرؿ  مػى القػـك  
فر ػػطركا إلػػى توفيػػف السػػفينة أف القر ػػة ت ػػرب  مػػيهـ ، فةطػػرح بع ػػهـ 
نامػػر ذلػػؾ فػػي  توفةفػػرل كهػػذا فرسػػد ، فننهػػر ال توػػف برامػػي بعػػض الرجػػرؿ ، كا 

نامر ةسبركف  مى ق ر  هللا".  (ٕ)ا امكاؿ ، كا 
إنامػر رامػي - مةػه السػالـ -قيػل: أف نبػي هللا يػكنس  كالسبب في ذلؾ أنػه

في البحر ق  ف السفينة كقعت كأشرفت  مى الهػالؾ ، كلػةس الحػرؿ كػذلؾ ، 
كالسكاب أف القر ة لامر ورجت  مةه أكثر امف امرة ،  مـ أنه البد امػف رامػيهـ 

 (ٖ)له ، فرامى هك بنفسه كأةقف أنه بال  امف هللا به ، كرجر حسف العرفةة.
ك  امف التفسير لآلةرت الكريامرت تقطع بػأف كلػي ا امػر شػر رل لػه هذ  الكج

أف ةأوذ امف التدابير امػر ةقطػع دابػر الجريامػة ،شػريطة إالَّ يوػرلف قسػدا امػف 
امقرسػػد الشػػريعة ،كلػػذا قػػرؿ ابػػف القػػةـ :" " فقػػد حػػبس النبػػي ا فػػي تهامػػة ، 

فامػف أطمػا كػل  ٓـ ك رقب في تهامة ، لامر ظهػرت أامػررات الريبػة  مػى الامػته
امع  مامه برشػتهرر  برلفسػرد فػي ا رض ، ككثػرة  –امتهـ كحمفه كومى سبيمه 

                                           

 ( الامرجع السربا.ٔ)
لبنرف،الطبعػة:  –( انظر: أحكرـ القرآف البف العر ي،النرشر: دار الكتب العمامةة، بيركت ٕ)

 (.ٖٕٙٔ/ٗـ ) ٖٕٓٓ -هػ  ٕٗٗٔالثرلثة، 
 السربا.(أحكرـ القرآف البف العر ي الامرجع ٖ)
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اموػػػرلف لمسةرسػػػة  فقكلػػػه –سػػػرقرته ، كقػػػرؿ : ال آوػػػذ  إال بشػػػرهدي  ػػػدؿ 
 (ٔ)ٓالشر ةة 

 صبًَٛب:دنٛم ْزِ ادلغأنخ يٍ انغُخ انُجٕٚخ:
رؿ زنػر  يػر اإلبعرد امف التدابير االحترازية الامعتبرة شر رل ،كورسة فػي امجػ

 ػرر بػرامرأة امسػتأجر  فرفتػدا  الامحسف ،كهذا ثربت في ق ةة العسػيف الػذي 
 ػف أبػي هريػرة، كزيػد بػف ورلػد الجهنػي ر ػي هللا أبك  بامروػة شػرة كوػردـ ، 

امف ا  راب أتى رسػكؿ هللا ا، فقػرؿ: ةػر رسػكؿ  نهامر، أنهامر قرال: إف رجال 
بكتػػرب هللا، فقػػرؿ الوسػػـ اآلوػػر: كهػػك أفقػػه  هللا، أنشػػدؾ هللا إال ق ػػيت لػػي

امنه، نعـ فرقض بيننر بكترب هللا، كأذف لي، فقرؿ رسكؿ هللا ا: قل، قرؿ: إف 
ني أوبرت أف  مػى ابنػي الػرجـ،  ابني كرف  سةفر  مى هذا، فزنى برامرأته، كا 

ر  مػػى فرفتػػديت امنػػه بامروػػة شػػرة، ككليػػدة، فسػػألت أهػػل العمػػـ، فػػأوبركني أنامػػ
ابنػػي جمػػد امروػػة كتغريػػب  ػػرـ، كأف  مػػى اامػػرأة هػػذا الػػرجـ، فقػػرؿ رسػػكؿ هللا 

كالذي نفسي بيد   ق يف بينكامػر بكتػرب هللا، الكليػدة كالغػنـ رد، ك مػى »ا: 
ابنػػؾ جمػػد امروػػة، كتغريػػب  ػػرـ، ا ػػد ةػػر أنػػةس إلػػى اامػػرأة هػػذا، فػػنف ا ترفػػت 

 (ٕ)فت، فأامر بهر رسكؿ هللا ا، فرجامت..، قرؿ: فغدا  ميهر، فر تر «فررجامهر
قػػرؿ ابػػف حجر:"كالسػػر فػػي ذلػػؾ أنػػه أراد أف ةقػػةـ البنػػه امعػػذرة امػػر كأنػػه لػػـ 
نامػر كقػع لػه  ةكف امشهكرا برلعهر كلـ يهجػـ  مػى الامػرأة امػثال كال اسػتكرههر كا 

                                           

بػػدكف طبعػػة ك ػػدكف  ،الطبعػػة:امكتبػػة دار البةرف النرشػػر:(الطػػرؽ الحكامةػػة البػػف القػػةـ، ٔ)
 ٓكامر بعدهر   ٖٔصترري ،

( أورجه البورري في سحةحه امف كترب الحػدكد بػرب امػف أامػر  يػر اإلامػرـ بنقرامػة الحػد ٕ)
( كامسػػمـ فػػي سػػحةحه امػػف كتػػرب الحػػدكد بػػرب امػػف ٕٕٗٚ( رقػػـ)ٜٔٔ/ ٖ روبػػرل  نػػه. )

 .ٜٚٙٔرقـ  ٕٗٔ/ٙرؼ  مى نفسه برلزنر جا ت
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ذلػػؾ لطػػكؿ الامالزامػػة الامقت ػػةة لامزيػػد التػػأنةس كاإلدالؿ فةسػػتفرد امنػػه الحػػث 
 مػػى إبعػػرد ا جنبػػي امػػف ا جنبةػػة امهامػػر أامكػػف  ف العشػػرة قػػد تف ػػي إلػػى 

 (ٔ) الفسرد كيتسكر بهر الشةطرف إلى اإلفسرد.."
كاستنبط العمامر  امف هذا الحديث امر ةعرؼ برلتغريب أك النفي ،كهك تدبير 
إسػػالامي امحكػػـ فػػي جػػراوـ العػػرض التػػي تقػػع امػػف  يػػر الامحسػػف ،قػػرؿ بػػف 

 في قسة العسيف أنه ةق ي فةه بكترب هللا ،ثـ قػرؿ الامنذر:" أقسـ النبي ا
إف  مةه جمد امروة كتغريب  رـ ،كهػك الامبػيف لكتػرب هللا، كوطػب  امػر بػذلؾ 
 مػػػى رؤكس النػػػرس، ك امػػػل بػػػه الومفػػػر  الراشػػػدكف فمػػػـ ينكػػػر  أحػػػد فكػػػرف 
إجامر ػػر. كاوتمػػف فػػي الامسػػرفة التػػي ينفػػى إليهػػر، فقيػػل: هػػك إلػػى رأي اإلامػػرـ 

كقيػػػػل : ةشػػػػتر  امسػػػػرفة القسػػػػر، كقيػػػػل : إلػػػػى ثالثػػػػة أةػػػػرـ، كقيػػػػل: إلػػػػى ،
يكاميف،كقيل: يـك كليمة، كقيل : امف  امل إلى  امل، كقيػل: إلػى اميػل ،كقيػل: 
إلى امر ينطما  مةه اسـ نفي،كشر  الامرلكةة الحػبس فػي الامكػرف الػذي ينفػى 

 (ٕ) إلةه.."
 مػى الزانػي  كاوتمف العمامػر  فػي النفػي، فهػل يجامػع بػيف الجمػد كالتغريػب

 (ٖ)البكر.

                                           

 ( ٔٗٔ/ ٕٔ( فتح البرري البف حجر )ٔ)
 (.ٚ٘ٔ/ ٕٔ(  فتح البرري البف حجر )ٕ)
بيػػػركت ،الطبعػػػة: بػػػدكف طبعػػػة،ترري   –(  انظر:الامبسػػػك  لمسروسػػػي، دار الامعرفػػػة ٖ)

( البػػػػػػداوع لمكرسػػػػػػرني، النرشػػػػػػر: دار الكتػػػػػػب ٗٗ/ٜـ، )ٖٜٜٔ -هػػػػػػػ ٗٔٗٔالنشػػػػػػر: 
( ، حرشةة الدسكقي،البف  رفػة ، ٜٖ/ٚـ، )ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔبعة: الثرنةة، العمامةة،الط

(بداةػة الامجتهػد البػف ٗ/ٖٖٔ/ ٗالنرشر: دار الفكر ،الطبعة: بدكف طبعة ك دكف ترري . )
 -هػػػػ ٕ٘ٗٔالقرهرة،الطبعػػػة: بػػػدكف طبعػػة،ترري  النشػػػر:  –رشػػد، النرشػػػر: دار الحػػديث 
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قػرؿ الحنفةػة: ال ة ػػـ التغريػب أي النفػي إلػػى الجمػدق  ف هللا تعػرلى جعػػل 
الجمػػد جامةػػع حػػد الزنػػر، فمػػك أكجبنػػر امعػػه التغريػػب. كػػرف الجمػػد بعػػض الحػػد، 
فةككف زيردة  مى النص، كالزيػردة  مةػه نسػ ، كال يجػكز نسػ  الػنص بوبػر 

الزنر، لعدـ اسػتحةروه امػف امعررفػه  الكاحد، ك ف التغريب تعريض لمامغّرب  مى
 (ٔ) ك شيرته.

نامػػػر هػػػك امككػػػكؿ إلػػػى رأي اإلامػػػرـ، إف رأى  فػػػرلنفي  نػػػدهـ لػػػةس بحػػػد، كا 
 (ٕ) امسمحة في النفي فعل، كامر أف له حبسه حتى يتكب.

كقػػرؿ الشػػرفعةة كالحنربمػػة: يجامػػع بػػيف الجمػػد كالنفػػي أك التغريػػب  رامػػرل، 
وػػذكا  نػػي قػػد »لسػػالة كالسػػالـ: لامسػػرفة تقسػػر فيهػػر السػػالة، لقكلػػه  مةػػه ا

 (ٖ)جعل هللا لهف سبةالل: البكر برلبكر جمد اموة، كتغريب  رـ.."
كقرؿ الامرلكةة: ةغرب الرجل سػنة، أي ةسػجف فػي البمػد التػي  ػرب إليهػر، 
كال تغػػػرب الامػػػرأة وشػػػةة  ميهػػػر امػػػف الكقػػػكع فػػػي الزنػػػر امػػػرة أوػػػرى بسػػػبب 

 (ٗ)التغريب.
                                                                                                   

ي الوطيػػػػػػب، النرشػػػػػػر: دار الكتػػػػػػب (، امغنػػػػػػي الامحتػػػػػػرج لمشػػػػػػر ينٕٚٗ/ ٕـ، ) ٕٗٓٓ
( ،الامغني البف قداامة، النرشر: ٚٗٔ/ ٗـ، )ٜٜٗٔ -هػ ٘ٔٗٔالعمامةة،الطبعة: ا كلى، 

(،كشرؼ القنرع لمبهكتي، النرشر: دار الكتب ٙٙٔ/ ٛامكتبة القرهرة،الطبعة: بدكف طبعة )
 (.ٜٓ/ ٙالعمامةة،بيركت  )

 (.ٚ٘ٔ/ ٕٔ(  فتح البرري البف حجر )ٔ)
دامشػػا  -سػػكريَّة  -اإلسػػالامي كأدلته،د/كهبػػة الزحيمػػي ،النرشػػر : دار الفكػػر (  الفقػػه ٕ)
(ٚ /ٖٓٙ .) 
( ، الامغنػػي البػػف ٚٗٔ/ ٗ(  سػػبا توريجػػه.كانظر: امغنػػي الامحتػػرج لمشػػر يني الوطيػػب)ٖ)

 (.ٜٓ/ ٙ(،كشرؼ القنرع لمبهكتي)ٙٙٔ/ ٛقداامة)
 (.ٕٚٗ/ ٕ(بداةة الامجتهد البف رشد)ٗ/ٖٖٔ/ ٗ(حرشةة الدسكقي)ٗ)
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 سظٙ اهلل ػُٓى.–انصحبثخ صبنضًب: دنٛم ْزِ ادلغأنخ يٍ ػًم 
 -امػػر فعمػػه  مػػي بػػف أبػػي طرلػػب ر ػػي هللا  نػػه لامػػر بعثػػه رسػػكؿ هللا  -1
هػػك كالز يػػر بػػف العػػكاـ فػػي أثػػر الامػػرأة التػػي كتػػب امعهػػر حرطػػب بػػف ابػػي  -ا

بمتعػة كتربػرل ، كجعػل لهػر  مةػه جعػػالل إلػى أف تكسػمه إلػى قػريش يوبػرهـ فػػي 
امف الامسير إليهـ في  ػزكة الفػتح ، -ا  - الكترب بامر  ـز  مةه رسكؿ هللا

فجر  الوبر لرسكؿ هللا ا امف  ند هللا فورج  مي بف أبي طرلب كالز ير فػي 
أثر الامػرأة حتػى أدركرهػر ، فرسػتنزالهر كالتامسػر فػي رحمهػر الكتػرب ، فمػـ يجػدال 

ر امػر كػذب رسػكؿ هللا سػمى شيورل ، فقرؿ لهر  مي ر ػي هللا  نػه: أحمػف بػ
هللا  مةه كسمـ كال كذبنر ، كلتورجف هذا الكترب أك لنكشفنؾ ، فمامر رأت الجد 
امنػػه اسػػتورجت الكتػػرب امػػف قػػركف رأسػػهر ، ككرنػػت قػػد جعمتػػه فػػي شػػعرهر ، 
كفتمت  مةػه قركنهػر ، فدفعتػه إلةػه ، فػأتى بػه رسػكؿ هللا ا كا تػذر حرطػب 

ذلؾ امسرنعة لامر له  ندهـ امػف كلػد كأهػل ، فػأنزؿ هللا تعػرلى:  بأنه إنامر فعل
ِة  ـْ ِبػرْلاَمَكدَّ ـْ َأْكِلَةػرَ  ُتْمُقػكَف ِإَلػْيِه ُك ))َةر َأيَُّهر الَّػِذيَف آاَمُنػكا ال َتتَِّوػُذكا َ ػُدكِّي َكَ ػُدكَّ

))...(ٔ) 
قرؿ ابف فرحكف الامرلكي: فرلطريا التي استورج بهر الكترب امػف السةرسػة 

 (ٕ)ةة ، كهي التهديد كاإلرهرب.الشر 
 ساثؼًب: دنٛم ْزِ ادلغأنخ يٍ انمٕاػذ انفمٓٛخ :

                                           

( ، كسػػنف أبػػي   ٜ٘/ٗٔ[. انظػػر: تفسػػير الطبػػري ) ٖ-ٔسػػكرة الامامتحنػػة اآلةػػرت ]  (ٔ)
(رقػػػػػػـ  ٚٗ/ٖداكد امػػػػػػف كتػػػػػػرب الجهػػػػػػرد كبػػػػػػرب حكػػػػػػـ الجرسػػػػػػكس إذا كػػػػػػرف امسػػػػػػمامرل )

 (. ٕٓ٘ٙ.كسححه ا لبرني. سحةح ك عيف سنف أبي داكد )برقـ:ٕٓ٘ٙ
عػػػػة: ا كلػػػػى، ( تبسػػػػرة الحكػػػػرـ البػػػػف فرحػػػػكف النرشػػػػر: امكتبػػػػة الكمةػػػػرت ا زهرية،الطبٕ)

 (ٛٓٔ/ٕـ)ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔ
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كهػػػػي كثيػػػػرة امنهر،أظهرهػػػػر قر دة"ال ػػػػرر ا دنػػػػى يتحامػػػػل لػػػػدفع ال ػػػػرر 
كامػػؤدى ذلػػؾ أف ال ػػرر لػػةس (ٕ")كقر ػػدة :يوتػػرر أهػػكف الشػػريف (ٔ)ا  مػػى".

نامػر يتفػركت فػي ذاتػه، كفػي آثػرر ، كال ػرر يجػ ب رفعػه  مى درجػة كاحػدة، كا 
( ،كلكػف ٛٔ( كقر ػدة: ال  ػرر كال  ػرار. )ـ/ ٜٔلقر دة: ال رر يزاؿ )ـ/ 

إذا لػػـ ةامكػػف إزالػػة ال ػػرر نهروةػػرل، ككػػرف بع ػػه أشػػد امػػف بعػػض، كال بػػدَّ امػػف 
ارتكػػرب أحػػدهامر، فتػػأتي هػػذ  القر ػػدة: ال ػػرر ا شػػد يػػزاؿ كيرفػػع كيتجنػػب 

ه فػي نفسػه، أك بررتكرب ال رر ا وفقكذلؾ لعظـ ا كؿ  مى الثرني، كشػدت
ُـّ أثر ، كال رر الثػرني وػرص كينحسػر أثػر ، فتقػدـ   ف ال رر ا كؿ  رـ ةع

 كهذا كجه امف كجك  التدابير. (ٖ) الامسمحة العرامة  مى الامسمحة الورسة.
كامف ظهر التدابير في الفقه اإلسالامي  امسألة التترس، كالتتػرس خبيغًب:

أك شر رل كهػي امكيػدة امعركفػة هك: أف ةحتامي العدك بامف ال يجكز قتمه  رفرل 
قدةامة كحديثرل ككجه امف كجك  التػدابير ،كفةػه امػر فيهػر امػف كجػك  الكامػرؿ فػي 

                                           

( انظػػر: القكا ػػد الفقهةػػة كتطبةقرتهػػر فػػي الامػػذاهب ا ر عػػة ، ا ر عػػة،د. ب امسػػطفى ٔ)
/ ٔـ ، ) ٕٙٓٓ -هػػػػ  ٕٚٗٔدامشػػػا،الطبعة: ا كلػػػى،  –الزحيمي.،النرشػػػر: دار الفكػػػر 

ٕٖ٘ .) 
وػػة: إذا اجتامػػع : "القر ػػدة الثرنةػػة  شػػر بعػػد الام-رحامػػه هللا تعػػرلى-(قػػرؿ ابػػف رجػػب ٕ)

لمام طر امحرامرف، كل امنهامر ال يبرح بدكف ال ركرة، كجب تقدةـ أوفهامر امفسػدة كأقمهامػر 
 (.   ٖٙٗ/ ٕ ررالق  ف الزيردة ال  ركرة إليهر.فال تبرح" تقرير القكا د، له )

/ ٔ(القكا ػػػد الفقهةػػػة كتطبةقرتهػػػر فػػػي الامػػػذاهب ا ر عػػػةد. ب امسػػػطفى الزحيمػػػي ،)ٖ)
ٕٜٔ .) 
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يػػرى أنػػه: ال يجػػكز أبػػدال قتػػل –رحامػػه هللا –التشػػريع ،حتػػى أف  اإلامػػرـ امرلػػؾ 
 (ٔ)النسر  كالسبةرف امف    ا  دا  ، كلك تترس بهـ أهل الحرب".

ل اإلامػرـ  الغزالػي القػكؿ فػي هػذ   الامسػألة بقكله:"كامثرلػه: أف الكفػرر كفسَّ
إذا تترسكا بجامر ػة امػف أسػررى الامسػماميف فمػك كففنػر  ػنهـ لسػدامكنر ك مبػكا 
 مػػى دار اإلسػػالـ كقتمػػكا كرفػػة الامسػػماميف، كلػػك رامينػػر التػػرس لقتمنػػر امسػػمامر 
امعسكامر لـ يذنب ذنبر كهذا ال  هد به في الشرع، كلػك كففنػر لسػمطنر الكفػرر 

مػػكنهـ ثػػـ ةقتمػػكف ا سػػررى أة ػػر، فيجػػكز أف ةقػػكؿ  مػػى جامةػػع سػػماميف فةقت
قرول: هذا ا سير امقتكؿ بكل حرؿ فحفظ جامةع الامسػماميف أقػرب إلػى امقسػكد 
الشرعق  نر نعمـ قطعر أف امقسكد الشرع تقميل القتل كامر ةقسد حسػـ سػبيمه 
 ند اإلامكرف، فنف لـ نقدر  مػى الحسػـ قػدرنر  مػى التقميػل ككػرف هػذا التفرتػر 

 مـ برل ركرة ككنهر امقسكد الشرع ال بدليل كاحػد كأسػل امعػيف  إلى امسمحة
 بل بأدلة وررجة  ف الحسر.

لكف تحسيل هذا الامقسكد بهذا الطريا كهك قتػل امػف لػـ يػذنب  ريػب لػـ 
ةشهد له أسل امعيف فهػذا امثػرؿ امسػمحة  يػر امػأوكذة بطريػا القةػرس  مػى 

كرة قطعةػػة أسػػل امعػػيف. كانقػػدح ا تبررهػػر بر تبػػرر ثالثػػة أكسػػرؼ أنهػػر  ػػر 
كمةة، كلةس في امعنرهر امر لك تترس الكفرر فػي قمعػة بامسػمـ إذ ال ةحػل رامػي 
التػرس إذ ال  ػركرة فبنػػر  نةػة  ػف القمعػػة فنعػدؿ  نهػر إذ لػػـ نقطػع بظفرنػػر 
بهرق  نهر لةست قطعةة بل ظنةة، كلػةس فػي امعنرهػر جامر ػة فػي سػفينة لػك 

ال  رقػكا بجاممػتهـق  نهػ ر لةسػت كمةػة إذ ةحسػل طرحكا كاحدا امنهـ لنجػكا، كا 
                                           

بيركت،الطبعػة: بػدكف طبعػة  –: امنح الجميل ،الشي   مةش النرشػر: دار الفكػر ( انظرٔ)
( ، الترج كاإلكميل،الامكاؽ النرشر: دار الكتب ٙٔٚ/ٔـ. )ٜٜٛٔهػ/ٜٓٗٔ،ترري  النشر: 

 (  . ٖٔ٘/ٖـ )ٜٜٗٔ-هػٙٔٗٔالعمامةة ،الطبعة: ا كلى، 
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بهر هالؾ  دد امحسكر، كلةس ذلؾ كرستوسرؿ كرفة الامسػماميفق ك نػه لػةس 
 (ٔيتعيف كاحد ل  راؽ إال أف يتعيف برلقر ة كال أسل لهر. )

 ادلطهت انضبَٙ
 يٕلف انفمّ  اإلعاليٙ يٍ انزذاثري اجلُبئٛخ 
نروةػة طبقػر سبقت اإلشررة في الجرنب القرنكني إلى بةرف أنكاع التدابير الج

كهػي نػػكع امػف قػرنكف العقكبػػرت االتحػردي  ٕٖٔإلػػى  ٜٕٔلحكػـ الامػكاد امػف 
امف التدابير الجنروةػة الػذي ةقيػد امػف حريػة الامحكػـك  مةػه فػي القةػرـ بنشػر  

( امػػف ٓٔٔامعػػيف ،أك يمزامػػه  مػػى القةػػرـ بعامػػل امعػػيف ،كقػػد  ػػددت الامػػردة )
 قرنكف العقكبرت االتحردي  قكبرت تمؾ التدابير بأنهر:

 ر ارتةرد بعض الامحرؿ العرامة.حظ -1
 امنع اإلقرامة في امكرف امعيف.  -2
 الامراقبة  -3
 اإللزاـ برلعامل . -4
 اإلبعرد  ف الدكلة -5

كبرستقرا  النسكص الشر ةة الكاردة في الامسألة امك كع البحث نجػد أف 
هػػػذ  التػػػدابير لػػػـ تغفػػػل الشػػػريعة  نهر،كورسػػػة أف البر ػػػث  مػػػى التػػػدابير 

كلةسػت امسػمحة حامرةػة ا هػكا  كالشػهكات االحترازية هػك الامسػمحة العرامػة، 
،كامف ثـ فهذ  التدابير تدكر حكؿ تحقيا النفع لمجامر ة كامنع ال ػرر الػذي 

                                           

 -هػػػػػ ٖٔٗٔكلػػػػى، الامستسػػػفى،الغزالي النرشػػػػر: دار الكتػػػػب العمامةة،الطبعػػػػة: ا    -(ٔ)
 (ٙٚٔـ.، )ص: ٖٜٜٔ
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قد يمحا بهر ،أك في الكقكؼ في كجه الوطر الذ قد يهددهر .ك ةرف ذلؾ كامػر 
 يمي:

أٔالً: رذثري حظش اسرٛبد ثؼط احملبل انؼبيةخ أأٔ يُةغ اإللبيةخ يف 
 يكبٌ يؼني :
بػػأامر  ا بنفػػي الامونثػػيف وػػررج الامدينػػة ففػػي مػػى امشػػرك يته فةسػػتدؿ  

أف النبػػي ا ُأتػػّى بامونػػث ،  –الحػػديث الػػذي ركا  أبػػك هريػػرة ر ػػى هللا  نػػه 
كقد و ب رجمةه كيدةه برلحنر  فقػرؿ : " امػر بػرؿ هػذا ي فقيػل ةػر رسػكؿ هللا: 

ةػػع . فقيػػل ةػػر رسػػكؿ هللا أال تقتمػػه . يتشػػبه برلنسػػر ،فأامر بػػه فنفػػى إلػػى النق
 (ٔفقرؿ : إني نهيت  ف قتل الامسميف ")

دول  ميهر ك ندهر  –أف النبي ا  –ر ى هللا  نهر  –كركت أـ امسمامة 
امونث كهك ةقكؿ لعبد هللا أويهر: إف فتح هللا لؾ الطروف  دال أدلؾ  مى ابنة 

" أورجػكهـ امػف  --فقػرؿ النبػي  –رف  ةالف ، فننهر تقبل بأر ع كتدبر بثام
 (ٕبيكتكـ " كفى ركاةة " أرى هذا ةعرؼ امثل هذا ال يدول  مةكـ بعد اليـك ")

كيػػركى أنهػػـ كػػرنكا ثالثػػة برلامدينػػة يػػدومكف  مػػى النسػػر  فػػال ةحجبػػكف : 
( كلػػـ ةكػف هػػؤال  يرامػكف برلفرحشػػة فػي  هػػد رسػػكؿ هللا ٖهيػت كُ هػػـ كُ تػع )

                                           

( رقػػـ ٕٕٛ/ ٗ( أورجػه أبػك داكد فػي سػننه امػف كتػػرب الحػدكد ، بػرب نفػى الامونثػيف،)(ٔ
 (. ٜٛٚٗ( كسححه ا لبرني ينظر: سحةح ك عيف سنف أبي داكد )برقـٜٙٓٔ)

 ٖٔٙ/ٕ، كابف امرجه فػي سػننه ) ٚٓٔٗ(رقـ  ٜٖ٘/ٗ( أورجه أبك داككد في سنة ) (ٕ
 (  ٜٕٜٗا لبرني. سحةح ك عيف سنف أبي داكد )برقـ ،كسححهٕٜٓ(رقـ
 –دار الكتػػب العمامةػػة  النرشػػر: ( انظػػر : اإلسػػربة فػػي تامييػػز السػػحربة البػػف حجػػر، (ٖ
 (ٔٛ٘/ٖ)ػ هػ ٘ٔٗٔ -ا كلى  ،الطبعة:بيركت
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نامػػػر كػػػرف تونيػػػثهـ كتػػػأنيثهـ لينػػػرل فػػػي القػػػكؿ ، كو ػػػربرل فػػػي ا يػػػدي ا ، كا  
 ٓكا رجل كو رب النسر  ، كلعبرل كمعبهف 

قرؿ شي  اإلسالـ ابف تةامةة : " كالحكامة في النفي أف الامونث فةه إفسرد 
لمرجرؿ كالنسر  ،  نه إذا تشبه برلنسر  فقػد تعرشػر  النسػر  كيػتعمامف امنػه ، 

 ف الرجرؿ إذا امرلكا إلةه فقد ةعر ػكف  ػف النسػر  ، كهك رجل فةفسدهف ، ك 
ك ف الامػػرأة إذا رأت الرجػػل يتونػػث فقػػد تترجػػل هػػي كتتشػػبه برلرجػػرؿ فتعرشػػر 
 ٓالسنفيف ، كقد توترر هي امجرامعة النسر  كامر يوترر هك امجرامعػة الرجػرؿ 

 (ٔ)ٓٓكالنفي أسهل امتى كرف في سكرة حبسه في امكرف لةس امعه  ير  
ـ ابػػف تةامةػػة :"كػػذلؾ الشػػر كالامعسػػةة: ينبغػػي: حسػػـ ةقػػكؿ شػػي  اإلسػػال

امردته، كسد ذريعته، كدفع امر ةف ي إلةػه، إذا لػـ ةكػف فةػه امسػمحة راجحػة. 
ال يومكف رجل بػرامرأة، فػنف ثرلثهامػر »امثرؿ ذلؾ، امر نهى  نه النبي ا فقرؿ: 

أف تسػػرفر  ال ةحػػل الامػػرأة تػػؤامف بػػر كاليػػـك اآلوػػر». كقػػرؿ: (ٕ)« الشػػةطرف
فنهػػػػى ا  ػػػػف الومػػػػكة  (ٖ)« امسػػػػيرة يػػػػكاميف إال كامعهػػػػر زكج أك ذك امحػػػػـر

                                           
  ٕٙ( تفسير سكرة النكر البف تةامةة ،  الهند ،ص (ٔ
( ٖٚٗ/ ٓٔبػرف فػي سػحةحه )(كابػف حٗٔٔ( رقػـ)ٕ٘ٔ/ ٔ( أورجػه اإلامػرـ أحامػد ) (ٕ

امػف طػرؽ  ٗٔٔ/ٔفي الفتف: برب امر جر  في لزكـ الجامر ػة، كالحػركـ  ٕ٘ٙٔكالترامذي 
 ف ب بف سكقة،  ف  بد هللا بف دينرر،  ف ابف  امر،  ػف أبةػه، بػه. كقػرؿ الترامػذي: 

 هذا حديث حسف سحةح  ريب امف هذا الكجه، كسححه الحركـ ككافقه الذهبي. 
( ٖٗ/ ٕري ،في سحةحه ،كترب السالة ، برب: في كـ ةقسر السالة )( أورجه البور (ٖ
ال تسػرفر الامػرأة يػكاميف إال كامعهػر » (كامسمـ  ػف أبػي سػعيد الوػدري امرفك ػرل: ٙٛٓٔرقـ)

كفػي لفػظ لػه « فػكؽ ثػالث»كفي لفظ « ثالثرل »كفي لفظ امسمـ: « زكجهر أك ذك امحـر امنهر
ة امػػػع امحػػػـر إلػػػى حػػػت ك يػػػر  رقػػػـ فػػػي الحػػػت بػػػرب سػػػفر الامػػػرأ« . ثالثػػػة أةػػػرـ فسػػػر دال »
(ٖٖٔٛ.) 
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كفػد »بر جنبةة، كالسفر بهرق  نه ذريعة إلى الشر. كركي  ػف الشػعبي: أف 
 بػػػد القػػػةس لامػػػر قػػػدامكا  مػػػى النبػػػي ا كػػػرف فػػػيهـ  ػػػالـ ظػػػرهر الك ػػػر ة، 

،... كركي (ٔ)« إنامػر كرنػت وطيوػة داكد النظػرفأجمسه ومف ظهر . كقػرؿ: " 
  نه: أنه بمغه أف رجال يجمس إلةه السبةرف فنهى  ف امجرلسته.

فػػنذا كػػرف امػػف السػػبةرف امػػف توػػرؼ فتنتػػه  مػػى الرجػػرؿ، أك  مػػى النسػػر ، 
امنػػػع كلةػػػه امػػػف إظهػػػرر  لغيػػػر حرجػػػة، أك تحسػػػينهق ال سػػػةامر بتريةحػػػه فػػػي 

ح ػػرر  امجػػرلس المهػػك كا  ػػرن يق فػػنف هػػذا امامػػر ينبغػػي التعزيػػر الحامرامػػرت، كا 
 مةه. ككذلؾ امف ظهر امنه الفجكر ةامنع امف تاممؾ الغمامػرف الامػرداف السػبرح 
كةفرؽ بينهامرق فنف الفقهر  امتفقػكف  مػى أنػه لػك شػهد شػرهد  نػد الحػركـ، 
ككرف قد استفرض  نه نكع امف أنكاع الفسكؽ القردحة في الشػهردة، فننػه ال 

ف لـ ير . يجكز قبكؿ شهردته، كيجكز لمرجل  (ٕ)أف يجرحه بذلؾ كا 
 صبنضًب: رذثري اإلثؼبد ٔادلُغ يٍ اإللبيخ :

                                           

(  ػػف الشػػعبى قػػرؿ : قػػدـ كفػػد  بػػد ٛٗٔ/ٖ(  قػػرؿ الحػػرفظ فػػي التموػػةص الحبيػػر ) (ٔ
) كرا   --القػػةس  مػػى رسػػكؿ هللا ) كفػػيهـ  ػػالـ أامػػرد ظػػرهر الك ػػر ة فأجمسػػه النبػػي

، ظهر  كقرؿ : كرف وطةة داكد النظر . ذكر  ابػف القطػرف فػي كتػرب أحكػرـ النظػر ك ػعفه 
كركا  أحامد بف إسحرؽ بف إبراهةـ بف نبةط بف شريط في نسوته كامف طريقه أبػك امكسػى 
سػػػػنرد  كاٍ  .ينظػػػر: جامػػػػع الجكاامػػػع أك الجػػػػرامع الكبيػػػر لمسػػػػيكطي )ص:  فػػػي الترهيػػػب كا 

ٖٔ٘ٙٙ  .) 
(السةرسة الشر ةة في إسالح الرا ي كالر ةػة، تقػي الػديف أبػك العبػرس أحامػد بػف  بػد ٕ)

الاماممكػػة العر ةػػة  -ة الشػػوكف اإلسػػالامةة كا كقػػرؼ كالػػد كة كاإلرشػػرد الحمػػةـ ،النرشػػر: كزار 
 (ٖٔٔهػ )ص: ٛٔٗٔالسعكدةة،الطبعة: ا كلى، 
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ٔٔٓٙ 

تدبير اإلْبعرد كالامنع امف اإلقرامة، امشركع  ،دؿ  مػى امشػرك يته أكثػر امػف 
( كػذلؾ ٔبنْفي بعض الامونَّثػيف امػف الامدينػة،) - -دليل  ،فقد أامر الرسكؿ 

 ،كقد سبا بةرنه.
كأنه الةسػرر إلةػه إالَّ إذا اسػتبرف لػكلي كقد تكمـ الفقهر  في تدبير اإلبعرد 

ا امػػر أف  قكبػػة الحػػبس لػػـ تجػػدي فػػي إسػػالحه قلػػذا قػػرؿ الامػػركردي:" تقػػدر 
بشػػػهر لالسػػػتبرا  كالكشػػػف، كبسػػػتة أشػػػهر لمتأديػػػب  -أي الحػػػبس – ريتػػه 

كالتقػػكةـ، ثػػـ ةعػػدؿ بامػػف دكف ذلػػؾ إلػػى النفػػي كاإلبعػػرد إذا تعػػدت ذنكبػػه إلػػى 
 ر  بهر.اجتذاب  ير  إليهر كاست را

بعػرد ، فرلظػرهر امػف امػذهب الشػرفعي تقػدر بامػر  كاوتمػف فػي  رةػة نفةػه كا 
دكف الحػػكؿ كلػػك بيػػـك كاحػػدق لػػوال ةسػػير امسػػركةر لتعزيػػر الحػػكؿ فػػي الزنػػر، 
كظرهر امذهب امرلؾ أنه يجكز أف يزاد فةػه  مػى الحػكؿ بامػر يػرى امػف أسػبرب 

                                           

دوػل  ميهػر ك نػدهر امونػث  – -أف النبػي  –ر ػى هللا  نهػر  –ركت أـ امسمامة - (ٔ)
ر كهك ةقكؿ لعبػد هللا أويهػر : إف فػتح هللا لػؾ الطػروف  ػدال أدلػؾ  مػى ابنػة  ػةالف ، فننهػ

" أورجػكهـ امػف بيػكتكـ " كفػى ركاةػة " أرى  - -فقػرؿ النبػي  –تقبل بأر ع كتدبر بثامرف 
. ( أورجػه أبػك داككد فػي سػػننه )  ٜٖ٘/ٗهػذا ةعػرؼ امثػل هػػذا ال يػدول  مػةكـ بعػد اليػػـك

( قػرؿ شػي  اإلسػالـ ابػف ٕٜٓ( رقػـ )  ٖٔٙ/ٕ( ، كابف امرجه في سػننه،) ٚٓٔٗ(رقـ )
أف الامونػػث فةػػه إفسػػرد لمرجػػرؿ كالنسػػر  ،  نػػه إذا تشػػبه تةامةػػة : " كالحكامػػة فػػي النفػػي 

برلنسر  فقػد تعرشػر  النسػر  كيػتعمامف امنػه ، كهػك رجػل فةفسػدهف ، ك ف الرجػرؿ إذا امػرلكا 
إلةه فقد ةعر كف  ف النسر  ، ك ف الامرأة إذا رأت الرجل يتونث فقد تترجػل هػي كتتشػبه 

النسر  كامر يوترر هك امجرامعة الرجػرؿ برلرجرؿ فتعرشر السنفيف ، كقد توترر هي امجرامعة 
. كالنفي أسهل امتى كرف في سكرة حبسه في امكرف لةس امعه  ير ." تفسير سػكرة النػكر 

 ( .ٕٙالبف تةامةة ،  الهند، ص)
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الهفػكة  الزكاجر، ثـ ةعدؿ بامف دكف ذلؾ إلى ال رب ينزلكف فةه  مػى حسػب
 (ٔفي امقدار ال رب، كبحسب الرتبة في االامتهرف كالسةرنة".)

كيتفرع  ف حكـ هذ  الامسألة  أنه إذا  رؼ  ف شوص أنَّه فرسا ةػأكي 
ػػر ةعرقػػب  مةػػه، فننَّػػه  إلةػػه أهػػل الِفْسػػا كالوامػػر، دكف أف ةكػػكف قػػد أتػػى جرامل

رحةػة ُةامنع امف اإلقرامة في بيِتػه كتػدبير كقػروي، لػه هػدؼ امػزدكج، فهػك امػف ن
ي بػه  َةحكؿ دكف ام يِّ الشوص في  ةِّه، كاستامرار  في وطوه، امامَّر قػد يػؤدِّ
ػػر، كامػػف نرحةػػة أوػػرى َةحػػكؿ دكف امحركػػرة جيراِنػػه لػػه،  إلػػى أف ةسػػبح امجرامل
كتقميػدهـ لامػػر ةفعػػل، سػػكا  دكف أف يتَّسػػمكا بػػه أك برتِّسػػرلهـ بػػه، بعػػد أف لػػـ 

كر، الذيف لـ َيَرْكا في سمكِكه َيجدكا لامر ةفعمه امف فسا ردَّ فعل لدى كالة ا ام
ػريعة، سػكا  بحػدٍّ أـ بتعزيػر، فقػد ُسػِول امرلػؾ  ػف  جراملر امامَّر تعرقب  مةػه الشَّ
فرسا ةأكي إلةه أهُل الفسا كالوامر، امػر ةسػنع بػهي قػرؿ: "يوػرج امػف امنزِلػه 
كتكرى  مةه الدار كالبيكت، فال ُتبرع لعمَّه يتكب فيرجع إلى امنزله"، كقرؿ ابػف 

تيف أك ثالثلػػر، فػػنف لػػـ ينتػػِه ُأْوػػِرج امػػف الػػدار القرسػػـ: " إنَّػػه ينسػػح امػػرَّة أك امػػرَّ
 .(ٕ)كأكريت  مةه".

 يٍ أظٓش يغبئم اإلثؼبد :
 إبعرد امف أتى بهةامة في دبرهر: -1

أف امػف أتػى بهةامػة فننػه يػؤدب كينفػػى  --الثربػت امػف سػنة رسػكؿ هللا 
مامػر شػرهدهر وررج الامكرف الذي كقعت فةه جريامة الك   ،حتى ال ةعيػر بهػر ك

 النرس .
                                           

 (. ٖٗٗ( ا حكرامرلسمطرنةةلمامركردي )ص:  (ٔ
/ ٗتبسػػرة الحكػػرـ فػػي أسػػكؿ ا ق ػػةة كامنػػرهت ا حكػػرـ،البف فرحػػكف الامػػرلكي، ) -(ٕ)
ٖٜٔ)  
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قرؿ الورقي:" )كامف أتى بهةامػة أدب، كأحسػف أدبػه، كقتمػت البهةامػة( قػرؿ 
ابف قداامة :" أدب، كأحسف أدبه. ةعنػي ةعػزر، كيبػرل  فػي تعزيػر ق  نػه ك   
، ال شػػبهة لػػه فةػػه، لػػـ يكجػػب الحػػد، فأكجػػب التعزيػػر، كػػك    فػػي فػػرج امحػػـر

 (ٔ)الاميتة".
امػػف أتػػى »قػػرؿ: قػػرؿ رسػػكؿ هللا ا: كا سػػل فةػػه امػػر ركةعػػف ابػػف  بػػرس، 

امػر أرا  »قرؿ: قمت له: امػر شػأف البهةامػةي قػرؿ: « بهةامة فرقتمك  كاقتمكهر امعه
قػرؿ ابػف (ٕ)«قرؿ ذلؾ إال أنػه كػر  أف يؤكػل لحامهػر، كقػد  امػل بهػر ذلػؾ العامػل

قداامػػة:"كاوتمف فػػي  مػػة قتمهػػر، فقيػػل: إنامػػر قتمػػت لػػوال ةعيػػر فر مهػػر، كيػػذكر 
 (ٖ) ؤيتهر.بر 

 إبعرد السحربي الجميل )أبي ذر الغفرري( وررج الامدينة : -2
قرؿ ابف كثير :" كفي هذ  السنة كقع بيف امعركةة كأبي ذر برلشػرـ، كذلػؾ 
أف أبر ذر أنكر  مى امعركةة بعض ا امكر، ككػرف ينكػر  مػى امػف ةقتنػي امػرال 
 امػػف ا  نةػػر ، كةامنػػع أف يػػدور فػػكؽ القػػكت، كيكجػػب أف يتسػػدؽ برلف ػػل،
كيتػػػأكؿ قػػػػكؿ هللا سػػػبحرنه كتعػػػػرلى:  كالػػػػذيف ةكنػػػزكف الػػػػذهب كالف ػػػػة كال 

[ . فينهػر  امعركةػة ٖٗينفقكنهر في سبيل هللا فبشػرهـ بعػذاب ألػةـ{ ]التكبػة: 
 ف إشر ة ذلؾ فال ةامتنع، فبعث ةشكك  إلى  ثامرف، فكتػب  ثامػرف إلػى أبػي 

در امنػه، ذر أف ةقدـ  مةه الامدينة، فقدامهر، فالامه  ثامرف  مى بعػض امػر سػ
كةقػرؿ:  -كهػي شػرقي الامدينػة  -كاسترجعه فمـ يرجع، فأامر  برلامقرـ برلر ذة 

                                           

 (.ٕٙ/ ٜالامغنةالبنقداامة )-(ٔ)
( كحسػنه ٗٙٗٗ( رقـ  )ٜ٘ٔ/ ٗسننأبيداكد،كترب الحدكد ، برب فةامف أتى بهةامة )-(ٕ)

 (.ٗٙٗٗا لبرني. سحةحك عةفسننأبيداكد )رقـ:
 (. ٖٙ/ ٜالامغنةالبنقداامة )-(ٖ)
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إف رسػػكؿ هللا، ا، قػرؿ لػي: إذا بمػػ  »إنػه سػأؿ  ثامػرف أف ةقػػةـ بهػر، كقػرؿ: 
كقػد بمػ  البنػر  سػمعر، فػأذف لػه  ثامػرف برلامقػرـ « . البنر  سػمعر فػرورج امنهػر
لامدينة في بعض ا حةػرف حتػى ال يرتػد أ رابةػر بعػد برلر ذة، كأامر  أف يتعرهد ا

 (ٔ)هجرته، ففعل فمـ يزؿ امقةامر بهر حتى امرت.."
كقد كردت بشأف كفرته في امكرف نفةه الكثير امػف ا حرديػث امنهػر الحػديث 

لامػػر ح ػػرت أبػػر ذر »الػػذي ركا  اإلامػػرـ أحامػػد فػػي امسػػند   ػػف أـ ذر قرلػػت: 
ي ال أبكػي كأنػت تامػكت بفػالة امػف الكفرة بكيت، فقرؿ: امر يبكةؾي فقمػت: كامػرل

ا رض كال يػػد لػػي بػػدفنؾ، كلػػةس  نػػدي ثػػكب ةسػػعؾ فأكفنػػؾ فةػػه. قػػرؿ: فػػال 
تبكي كأبشري، فنني سػامعت رسػكؿ هللا ا ةقػكؿ: " لةامػكتف رجػل امػنكـ بفػالة 
امف ا رض ةشهد   سربة امػف الامػؤامنيف ". كلػةس امػف أكلوػؾ النفػر أحػد إال 

ني أنر الذي أامكت برلفالة، كهللا امر كذبت كال  كقد امرت في قرية أك جامر ة، كا 
 (ٕ)«كذبت
ف سرلحرل في حرله: -3  نفي امف ةظف فتنة النسر  به حتى كا 
نفػػى  امػػر بػػف الوطَّػػرب شػػربَّيف بعػػد أف  ػػرؼ أفَّ ُحْسػػَنهامر امػػف شػػأِنه أف  

فقػد ُركي  -أي: الجريامػة  –ُةَعرِّ هامر كةعرِّض النسر  لمكقكع فػي الامحظػكر 
 بينامر كرف  امر ةقـك بجْكَلِته الميمةَّة، إذا به ةسامُع اامرأةل تنِشد:أنَّه 

 حَجَّاجِ؟ بْهِ وَصْرِ إِلَى سَبِيلٍ مِهْ أَوْ                فَأَشْرَبَهَا  خَمْرٍ  إِلَى سَبِيلٍ مِهْ هَلْ

                                           

 (. ٖٕٗ/ ٓٔالبداةةكالنهرةة )-(ٔ)
 (. ٖٖٕٚٔ( رقـ)ٖٓٓ/ ٖ٘امسندأحامد ) - (ٕ)
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رج، فعرؼ أنَّه امف بني سػمةـ،  فمامَّر أسبح، سأؿ  ف الامد ك نسر بف حجَّ
فجر ، فنذا َشعُر رأِسه امف أحسف امر رأى  امر، ككجُهه امف  فأرسل في طمبه،

أسَبح امر شرهد، فأامر  أف ةقصَّ شعَر ، ففعل، فورجْت جبهُته، فنذا بػه يػزداُد 
َـّ، ففعل فرزداَد ُحسنلر، فقرؿ  امر: "ال، كالذي نفسػي  حْسنلر، فأامر   امر أف ةعت

 نفر  إلى البسرة.بيد ، ال تجرامعني بأرض أنر ِبهر"، كأامر له ِبامر ةسمحه ك 
كقد قرؿ الفتى لعامر: كامر َذْنبي ةر أاميَر الامؤامنيفي فقػرؿ لػه: "ال ذنػب لػؾ، 

نَّامر الذنب لي حيث ال أطهر دار الهجرة امنؾ".  (ٔ)كا 
نَّامػػر ا تبػػر   كهكػػذا تػػرى أفَّ  امػػر بػػف الوطَّػػرب لػػـ ةعتِبػػر الفتػػى امػػذنبلر، كا 

، امسػػدَر وطػػكرٍة  مػػى النسػػر  ك مػػى نفِسػػهق  نَّػػه بحسػػنه  سػػكؼ ةفسػػدهفَّ
ك ن جربهفَّ به سكؼ ةفسْدَنه، فرأى أف يتَّوذ حةرله تدبيرلا كقروةِّر أك احترازيِّػر، 

 (ٕةحكؿ دكف استفحرؿ  ررِ  كزيردة وطر .)
كهك نفس ا سرس الذي ةقـك  مةػه نظػرـ التَّػدابير االحترازيػة فػي العسػر 

تامػل كوطػر الحديث، الذي يهدؼ إلى امسمحة الجامر ة بكقريِتهر امف جػـر امح
ػر، كقػد فعػل  امػر امػر  امتكقَّع، كامسمحة الفػرد برلحيمكلػة دكف سػيركرته امجرامل

 فعمه لةحامَي الامجتامع، كلةحامي الشربَّيف في آٍف كاحد.
لكف تجدر اإلشررة إلى أف الشريعة اإلسالامةة  تقف امكقفرل حذرا امف النفػي 
ف كاإلبعػػرد،إذا ترتػػب  مةػػه  ػػرر ،أك وطػػر ةحػػةط بعقيػػدة الامسػػمـ كينػػرؿ امػػ

سالامة إةامرنه ، كفي هذا يركى  ف  بد هللا بػف  امػر، أف أبػر بكػر بػف أامةػة 
بف ومف  رب في الوامر إلى ويبر، فمحا بهرقل قػرؿ: فتنسػر. فقػرؿ  امػر: 

                                           

 (ٕٕ/ ٔرؽ الحكامةة : ابف القةـ ،امسدر سربا  )الط- (ٔ)
قػػرؿ السروسػػي فػػي "امبسػػكطه": أفَّ  امػػر فعػػل ذلػػؾ بطريقػػِة الامسػػمحة، ال بطريػػا  –( (ٕ

 (.٘ٗ/ٜالحدِّ أك العقرب، فرلجامرؿ ال يكجب النْفي، كلكف فعل ذلؾ لمامسمحة")
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حسبهـ امف الفتنػة »ك ف إبراهةـ، أف  مةر قرؿ: « ال أ رب امسمامر بعد  أبدا»
 (ٔ«)أف ينفكا

 ساثؼًب: رذثري حشق ثٛغ ثٛذ ثبئغ اخلًش:
لثربت أف بروع الوامر اممعكف كامبتر هػر ك رسػرهر كامعتسػرهر كشػررهر امف ا

كسرقيهر كحراممهر كالامحامكلػة إلةػه ،كامػر دلػت  مػى ذلػؾ السػنة النبكةػة ،فعػف 
: "َلَعػف هللا الوامػَر -سػمَّى هللا  مةػه كسػمـ  -ابف  امر ةقكؿ: قرؿ رسكُؿ هللا 

ر، كحراِمَمهػػػػر كشػػػػررَ هر كسػػػػرقَيهر، كبروَعهػػػػر كامبترَ هػػػػر، ك رِسػػػػرهر كامعتِسػػػػره
( كالحػد ةكػكف  مػى كاحػد امػف هػؤال  ،كهػك شػررب الوامػر ٕكالامحامكَلَة إلةه".)

،أامر بقيتهـ فةعزرف بأي نكع امف أنكاع التعزير ،كقد يجامع بيف الجمد كأتالؼ 
الامرؿ ،كهكنر يجمد بروع الوامر كةحرؽ بيته الذي يبةع فةػه الوامػر ،ك ورسػة 

 إذا كرف امسمامرل.
لقرطبػػي ةفػػي البةػػرف كالتحسػػيل :" كقػػد ركي  ػػف قػػرؿ أبػػك كليػػد بػػف رشػػد ا

ةحيػػى بػػف ةحيػػى أنػػه قػػرؿ: أرى أف ةحػػرؽ بيػػت الوامػػرر، كقػػرؿ: كقػػد أوبرنػػي 
بعػػض أسػػحربنر أف امرلكػػر كػػرف ةسػػتحب أف ةحػػرؽ بيػػت الامسػػمـ الػػذي يبةػػع 
الوامر، قيل: كقيل النسراني يبةػع الوامػر امػف الامسػماميف، قػرؿ: إذا تقػدـ إلةػه 

مةه بيته برلنػرر، قػرؿ: كحػدثني الميػث أف  امػر بػف فمـ ينته فأرى أف ةحرؽ  

                                           

 (  ٕٖٖٓٔ( رقـ)ٖٗٔ/ ٚامسنفعبدالرزاقرلسنعرني )–( (ٔ
( كهػػك ٖٗٚٙ( رقػػـ)ٚٔ٘/ ٘فػػي سػػننه ،فػػي كتػػرب الحػػدكد ،  ) أورجػػه أبػػك داكد –( (ٕ

(، ٚٛٚٗحديث سحةح بطرقه كشكاهد  كامر هك امبػيف فػي التعميػا  مػى: "امسػند أحامػد" )
 ( امف طريا ككةع بف الجراح، بهذا اإلسنرد.ٖٖٓٛكهذا إسنرد حسف.كأورجه ابف امرجه )
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حرؽ بيت ركةشد الثقفي ق نػه كػرف يبةػع الوامػر، كقػرؿ لػه:  --الوطرب 
 (ٔأنت فكةسا كلست ركةشد..")

كقرؿ ابف القرسـ: سول امرلؾ  ف فرسد ةأكي إلةه أهل الفسا كالوامر امػر  
رؿ: فقمػت: ال ةسنع بهي قرؿ: يورج امف امنزله كتحرز  مةه الدار كالبيكت، فق

تبرع، قرؿ: ال، فمعمه يتكب فيرجع إلى امنزله، قرؿ ابف القرسـ: يتقدـ إلةه امرة 
 (ٕأك امرتيف، فنف لـ يتب أورج كأكرى  مةه.)

ك هػذا ةظهػر أف التػدابير الجنروةػة كثيػرة كامتعػددة فػي الشػريعة اإلسػالامةة 
امع امف ،تجد تطبةقهر في كثيرة امف الشكاهد كتقطع بأف الشريعة تحامي الامجت

شػػيكع الفرحشػػة ،كقطػػع السػػبيل  مػػى الامفسػػديف ،ك يػػر  امامػػر ةعظػػـ أكثػػر فػػي 
 حفظ أامف الفرد كالامجتامع كاستقرار .

 
 
 

 انضبنش ادلطهت
 االعزًبػٙ انذفبع رذاثري يٍ اإلعاليٙ انفمّ يٕلف

سبقت اإلشررة أف تدابير الػدفرع االجتامػر ي تتوػذ تجػر  اسػحرب الوطػكرة 
الوطػػػريف أك الامر ػػػى الػػػذيف قػػػد يت ػػػح امػػػف اإلجراامةػػػة امػػػف الامجػػػراميف أك 

امر ػػػيهـ أك امسػػػمكهـ أك الظػػػركؼ التػػػي ةعةشػػػكف فيهػػػر أك حػػػرلتهـ العقمةػػػة 
                                           

 (. ٚٔٗ/ ٜالبةرنكالتحسيل،البف رشد )–( (ٔ
( ٜٜٔ/ٕ(،تبسرة الحكرـ البف فرحكف الامرلكي)ٚٔٗ/ ٜيل،البف رشد )البةرنكالتحس–( (ٕ

 (ٖ٘٘/ٗ،حرشةة الدسكقي امع الشرح الكبير)
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كالنفسةة أف الحكـ  ميهـ برلعقكبرت التقميدةة  دةـ الفرودة، كا كلى برلنسػبة 
لهـ كلمامجتامع أف تتوذ قبمهـ هػذ  التػدابير ،كذلػؾ فػي إطػرر امػر نسػت  مةػه 

 ت االتحردي .أحكرـ قرنكف العقكبر
كامف الثربت أفَّ الشوص قد ةقدـ  مى نشرطه اإلجراامي نتيجة  رهة 
 قمةة أك نتيجة إسربته بامرض نفسي ، كال والؼ في أفَّ هذ  اإل رقة 
تحكؿ بيف الامعرؽ ك يف الامسؤكلةة الجنروةةق  النعداـ القدرة  مى التامييز ، 

ال ةغير امف طبةعة الحكـ  فنذا كرف الحدث بهذ  الكةفةة فال شؾ أفَّ هذا ا امر
الشر ي كالقرنكني ، كهك  دـ إنزاؿ آةة  قكبة امقررة في هذا الشأف  مى 
الامعرؽ ذهنةر ،  فَّ حقةقة ا همةة سالحةة الشوص ل لزاـ كااللتزاـ ، 

، بدليل أف سببهر كامر هك امقرر في (ٔ)كالامسؤكلةة لةست هي السالحةة
جنرةة ، أك ارتكرب امعسةة بنتةرف الشريعة كالقرنكف هك ارتكرب جريامة أك 

 .(ٕ)امحـر أك ترؾ كاجب
ففي هذ  اآلةة إوبرر  (ٖ)قرؿ هللا تعرلى:﴿ ال ُةَكِمُف هللُا َنَفَسرل ِإالَّ ُكْسَعَهر ﴾

امف هللا تعرلى أنَّه ال ةقع تكميف  مى  ير  رقل ، كهذا ةقت ي أف ال تقع 
  مةه امسوكلةة دنيكةة كال أوركةة .

ـ ةككف العقل كاإلرادة شرطيف لمامسؤكلةة الجنروةة ق إذ ك نر   مى امر تقد
ال قدرة امع  ةرب أحدهامر ، إالَّ أف هذا ال ةعني أف الفعل الذي ةقـك به ذلؾ 
ف  الامعرؽ يجكز كسفه برإلبرحة  فرلفعل يبقى امكسكفرل بعدـ الشر ةة كا 

                                           
 ـ .ٜٛ٘ٔ، دار الفكر العر ي ،  ٜٕٖأسكؿ الفقه: ب أبك زهرة ، ص (ٔ)
 ( .ٕٓٗ/ٔالتشريع الجنروي لعبدالقردر كدة:) (ٕ)
 (.ٕٙٛسكرة البقرة: اآلةة) (ٖ)
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ٔٔٔٗ 

أ في الفر ل امف الامسؤكلةة الجنروةة  سبرب شوسةة ، كيترتب  مى هذا 
 ديد لطبةعة فعل الامعرؽ  قمةرل امر ةأتي:التح
إفَّ إ فر  الامعرؽ امف الامسؤكلةة الجنروةة ال ُةسقط حا الامعتدى   -1

 مةه في التعكةض  امَّر أسربه امف الوسرور الامردةة . كيرى امعظـ الفقهر  
الامسماميف أفَّ التعكةض يؤوذ امف امرؿ الفر ل إذا كرف الفعل ال رر قد كقع 

رقمة الفر ل إذا كقع الفعل  مى النفس ككجبت  مى الامرؿ ، كيؤوذ امف  
 .(ٔ)الدةة أك بع هر امامر ال ةقل  ف ثمثهر

إذا ا تدى الامعرؽ  قمةرل  مى شوص ككرف بنامكرف هذا الشوص أف   -2
يدفع ذلؾ الامعرؽ فمه ذلؾ ، كيبرح له أف ةفعل امر تقت ةه  ركرة الدفع امف 

ذلؾ لـ ةكف  مةه شي    ير زيردة ، فنف لـ يتامكف امف دفعه إالَّ بقتمه ففعل
. كال ةعتبر هذا وركجرل  مى القر دة كال (ٕ)امف الامسؤكلةة الجنروةة بال والؼ

امف برب تحاميل الامسؤكلةة الجنروةة لغير العرقل ، كلكنه تطبيا لقر دة 
ال ركرة . كامف هذا القبيل أة رل كف الامعرؽ  ف ا فعرؿ ال ررة ا ورى إذا 

                                           
،دار الفكػػر ٓٓٗكبػػة فػػي الفقػػه اإلسػػالامي، الجريامػػة ، ب أبػػك زهػػرة:صالجريامػػة كالعق (ٔ)

 العر ي.
( ، نشػر امكتبػة ٕٕٔ/ٔقكا د ا حكػرـ فػي امسػرلح ا نػرـ لعػز الػديف بػف  بدالسػالـ:) (ٕ)

ـ ، امسػػػػػػر ، كالامهػػػػػػذب ٜٛٙٔهػػػػػػػٖٛٛٔالكمةػػػػػػرت ا زهريػػػػػػة ، طبػػػػػػع دار الشػػػػػػركؽ ، 
امكسػػػػػػػػػػػػػػػػك ة ( ، امطبعػػػػػػػػػػػػػػػػة الحمبػػػػػػػػػػػػػػػػي امسػػػػػػػػػػػػػػػػر، كانظر:الٕٕ٘/ٕلمشػػػػػػػػػػػػػػػػيرازي:)

ـ ، نشػر كزارة ا كقػرؼ ، ٕٜٜٔهػػ ٖٔٗٔ(، الطبعػة ا كلػى ، ٚٓٔ،ٙٓٔ/ٕٛالفقهةة:)
 ( .ٙٚٗ/ٔالككيت ، كالتشريع الجنروي لعبدالقردر كدة:)
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ٔٔٔ٘ 

لزنى أك السرقة أك شرب الوامر أك قطع ُ بط امتمبسرل بهر ، ككفه  ف ا
 .  (ٔ)الطريا أك  ير ذلؾ

كذلؾ يترتب  مى التحديد السربا لطبةعة ا فعرؿ ال ررة التي تسدر   -3
 ف الامعرقيف  قمةرل أفَّ شركر   في هذ  ا فعرؿ ال ةستفيدكف امف اإل فر  
الذي ةككف لمامعرقيف كةحاممكف الامسؤكلةة كراممة امر داامكا  قال  برلغيف 
نَّامر  ك ير امكرهيف ق  ف الفعل الذي شررككا فةه لةس امبرحرل في ذاته ، كا 

 .(ٕ)ُأ في الامعرؽ امف الامسؤكلةة  نه لسبب في شوسه ، كلةس في فعمه
ك نر   مى ذلؾ التحديد لجنرةرت الامعرقيف  قمةرل كأنهر تظل أفعرالل  ير 

التي امشرك ة في ذاتهر، كرف امف حا الامجتامع أف يتوذ امف االحتةرطرت 
تحكؿ دكف كقكع امثل هذ  ا فعرؿ في الامستقبل إذا كرف كقك هر امتكقعرل امف 
بعض أكلوؾ الامعرقيف ق فنف الامفرسد الامتكقعة كرلكاقعة  ند الفقهر  ، فةككف 

 . (ٖ)اتورذهر امف برب دفع ال ركرة بقدرهر
 مناذج خمتارة لذوي اخلطورة اإلجرامية :
 رفػت هػذ  التػدابير كأكجبتهػر  امف امنظكر شر ي فنف الشػريعة اإلسػالامةة

حامرةة لمامسمحة العرامة التي تامس نظرـ الحكـ ،كحامرةة لمامجتامع امف وطكرة 
 الوركج  مى ثكابته ا امنةة كالكطنةة ،كامف هذ  التدابير:

                                           
 ( .ٕٕٙ،  ٕٔٙ/ٚٔالامكسك ة الفقهةة:) (ٔ)
هذا قكؿ الامرلكةة كالشرفعةة كالحنربمة في ركاةة ، لكف الحنفةة كالحنربمػة فػي السػحةح  (ٕ)

لكف بعدـ كجكب القسرص  مى أي امف الشركر  في القتل إذا كرف أحػدهـ  يػر امكمػف ةقك 
لكجكد الشبهة في تحديػد امػف كػرف فعمػه سػببرل فػي زهػكؽ الػركح . انظر:التشػريع الجنػروي 

 ( . ٖٗٙ/ٔلعبد القردر  كدة:)
 ( ٜٛ/ٔقكا د ا حكرـ في امسرلح ا نرـ: العز بف  بدالسالـ:) (ٖ)
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 لزم يٍ مل ُٚذفغ فغبدِ إال ثبنمزم : -1

كامنه قكؿ شي  اإلسالـ ابف تةامةة : "كامف لـ يندفع فسرد  في ا رض إالَّ 
ل قتل امثػل الامفػرؽ لجامر ػة الامسػماميف كالػدا ي إلػى البػدع فػي الػديف ، برلقت

قػػرؿ تعػػرلى: اِمْف َأْجػػِل ذِلػػَؾ َكَتْبَنػػر َ َمػػى َبِنػػي ِإْسػػَراِويَل َأنَّػػُه اَمػػف َقَتػػَل َنْفسػػرل ِبَغْيػػِر 
نَّاَمػر َأْحَةػر َنْفٍس َأْك َفَسرٍد ِفي اَ ْرِض َفَكَأنَّاَمر َقَتَل النَّرَس َجاِمةعرل َكاَمػْف َأْحَةرَهػر َفَكأَ 

ـْ َجاِمةع  َ َمى َرُجٍل َكاِحٍد ُيِريُد (:» كقرؿ )  (ٔ)النَّرَس َجاِمةعرل{. ـْ َكَأاْمُرُك اَمْف َأَترُك
ـْ َفػرْقُتُمكُ   َؽ َجاَمػػرَ َتُك ـْ َأْك ُةَفػرِّ كالحكامػة كا ػحة فػػي  (ٖ()ٕ)«..َأْف َةُشػاَّ َ َسػرُك

 ػػػدا  اإلسػػػالـ بقتػػػل امػػػػف فػػػرؽ جامر ػػػة الامسػػػماميف ق ذلػػػؾ  ف أ )(أامػػػر  
ة عكف أيديهـ  مى شوص كاحد امف أبنر  اإلسالـ كيبذلكف له كػل امػر يريػد 
، فيمتػػف النػػرس حكلػػه ، فػػال  ػػرك أف ةػػأامر اإلسػػالـ برستوسػػرؿ هػػذا الطػػرؼ 

 النرتي حامرةة لامجامكع ا امة.
امػػف جػػكاز البمػػكغ  كقػػد أك ػػح ابػػف القػػةـ رحامػػه هللا تعػػرلى امكقػػف العمامػػر 

برلقتل تعزيرا، فبيف أف أكسع الامذاهب في ذلؾ امذهب الامرلكةػة، كأبعػدهر  ػف 
التعزير برلقتل امذهب الحنفةة كأنهـ امع ذلؾ جكزكا التعزير به لمامسمحة كأف 
طروفػػة امػػف الشػػرفعةة كأوػػرى امػػف الحنربمػػة أجػػرزكا القتػػل تعزيػػرا فػػي بعػػض 

 الجراوـ.
 القتلي فةه قكالف: كلكف هل يجكز أف يبم  برلتعزير

                                           

 .ٖٖةة : (سكرة الامرودة اآلٔ)
أورجه امسمـ فػي سػحةحه امػف كتػرب اإلامػررة ،بػرب امػف فػرؽ أامػر الامسػماميف كهػك  -( ٕ)

 ( ٜٗٓٗ( رقـ)ٖٕ/  ٙ) -امجامع
 (. ٕٛٔ/  ٕ(الفتركى الكبرى لشي  اإلسالـ ابف تةامةة ) ٖ)
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أحدهامر: يجكز، كقتل الجرسكس الامسمـ إذا اقت ت الامسمحة قتمػه، كهػذا 
قكؿ امرلؾ كبعض أسحرب أحامد، كاوترر  ابف  قيل، كقد ذكر بعض أسحرب 
الشرفعي كأحامد نحك ذلػؾ فػي قتػل الدا ةػة إلػى البد ػة، كػرلتجهـ، كالػرفض، 

نكػػرر القػػدر، كقػػد قتػػل  امػػر بػػف  بػػد العزيػػز   ػػةالف  -هللا تعػػرلىرحامػػه -كا 
ق  نػػه كػػرف دا ةػػة إلػػى بد ػػة، كهػػذا امػػذهب امرلػػؾ رحامػػه هللا تعػػرلى (ٔ)القػػدري 

.، كسرح به أسحرب أبي حنةفػة (ٕ)،ككذلؾ قتل امف ال يزكؿ فسرد  إال برلقتل
في قتل امف ال يزكؿ فسرد  إال برلقتل، كسرح به أسحرب أبي حنةفة في قتل 

إذا قتل برلامثقل قرلكا ل امػرـ أف ةقتمػه، المكطي إذا أكثر امف ذلؾ تعزيرا ككذلؾ 
ف كرف أبك حنةفة ال يكجب الحد فػي هػذا كال القسػرص فػي هػذا، كسػرحبر   كا 

 .(ٖ)يورلفرنه في الامسألتيف كهامر امع جهكر ا وامة( 
كامف هذ  النقكؿ أرى  أف القتل تعزيرا امكجكد في  رامػة الامػذاهب إامػر فػي 

القػػةـ رحامػػه هللا تعػػرلى يوتػػرر ق ػػرةر امعينػػة أك فػػي ق ػػرةر امتعػػددة كأف ابػػف 
 جكاز أف يبم  برلتعزير القتل إذا لـ تندفع الامفسدة إال به.

 لزم شبسة اخلًش يف انشاثؼخ رؼضٚشا: -2
كرد فػػي قتػػل شػػررب الوامػػر فػػي الرابعػػة جاممػػة أحرديػػث  ػػف جامر ػػة امػػف 
السػػحربة ر ػػي هللا  ػػنهـ  ػػف النبػػي ا امنهػػر: حػػديث ابػػف  امػػر ر ػػي هللا 

                                           

( هػػك:  ػػةالف بػػف أبػػي  ػػةالف. قتػػل لقكلػػه فػػي القػػدر كقػػد فعػػل كفعػػل نػػرظر  ا كزا ػػي ٔ)
 ( .ٕٗٗ/ٗرف الاميزاف البف حجر كأفتى بقتمه )انظر: لس

/ ٕ(انظر:في قتل الجرسكس كامػف فػي حكامػه  نػد الامرلكةة:البةرنكالتحسػيل،البف رشػد )ٕ)
 (. ٜٗ/ ٔ( ،التمقينفةرلفقهرلامرلكي، بي ب  بد الكهرب البغدادي)ٖٙ٘

(، كالطػػػػػػرؽ الحكامةػػػػػػة، ٕ٘ٔ/ٖ، ٓٚٔ، ٛٙ/ٕ( انظػػػػػػر: زاد الامعػػػػػػرد،البف القػػػػػػةـ ) ٖ)
 (.ٛٓٔص)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٔٔٛ 

هامػػر كنفػػر امػػف أسػػحرب النبػػي ا قػػرلكا قػػرؿ رسػػكؿ هللا ا: " امػػف شػػرب  ن
الوامػػر فرجمػػدك ، ثػػـ إف شػػرب فرجمػػدك ، ثػػـ إف شػػرب فرجمػػدك  ثػػـ إف شػػرب 

 .(ٔ)فرقتمك  "
كقد اوتمف العمامر  في حكـ هذ  الحديث  ،كجر  ابف حـز الظرهري رحامه 

حث كقررفةه أف قتل الشررب في الرابعة حد شر ي هللا تعرلى فأكرد هذا الب
امحكـ  ير امنسكخ. كرد  مى القروميف برلنس  كأبرز سمفر له في هذا الرأي 

 .(ٕ) كهك:  بد هللا بف  امرك بف العرص ر ي هللا  نه.
 (ٖ) بقتمه لمامسمحة العرامة. -رحامه هللا–كأفتى شي  اإلسالـ ابف تةامةة 

 يف شأٌ اجملٌُٕ: -3

الحجػر  مةػه حامرةػة لمامجتامػع امػف وطكرتػه،كحفرظرل  مػى  أكجب اإلسػالـ 
امسػػمحته كحفظػػرل لامرلػػه.كالفرؽ فػػي الحجػػر بػػيف الامجنػػكف الكبيػػر أك السػػغير 

 ق ف الومل قروـ في ذات العقل الذي هك امنر  التكميف كتحامل الامسؤكلةة.
كتفريعػر  مػى امػر تقػدـ فننػه امػف الامسػمحة العرامػة أف بامنػع الامجنػكف امػف 

إذا كػػرف فػػي اتسػػرله بهػػـ  ػػرر  مػػيهـ، كحػػبس امػػف شػػهر  االتسػػرؿ برلنػػرس
 (ٗبنيذا  النرس كلك لـ ةقـ  مةه دليل أنه أتى فعالل امعينرل. )

                                           

( ٖٔٚ/ ٗ( كالحػػػػػركـ فػػػػػي  الامسػػػػػتدرؾ) ٖٖٓ/ ٖجػػػػػه النسػػػػػروي فػػػػػي سػػػػػننه ) (أور  ٔ)
سػػنرد  سػػحةح  مػػى شػػر  البوػػرري كامسػػمـ كامػػر قرلػػه الحػػركـ ككافقػػه الػػذهبي فػػي  كقرؿ:كا 

 تموةسه.
 (.ٕٗٗ/ٔٔ(الامحمى البف حـز ) ٕ)
 ( ٖٛٗ – ٕٛٗ/ٚ(امجامكع الفتركى،لشي  اإلسالـ ابف تةامةة )  ٖ)
 

 (ٖٙٔ/ ٔسالـ :د/ بد القردر  كد   )التشريع الجنروي في اإل - (ٗ)
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ٜٔٔٔ 

قرؿ ابف فرحكف في تبسرة الحكرـ:" ككذا الامجنكف ةكسر امر في السكؽ   
 ( ٔأك ةفسد  يتبع في امرله امثل جراحته.")

.. ككػػػذا ينبغػػػي كقػػرؿ البهػػػكتي:" كةقيػػػد الامجنػػػكف برلحديػػد لوػػػكؼ  مةػػػه.
 (ٕ)لكويف امنه."

أكجب  مامػر  اإلسػالـ حامرةػة الزكجػة امػف  :ٔيف شأٌ انؼاللخ انضٔعٛخ 
شر زكجهر إذا أسيب برلجنكف كنحك . قرؿ ابف فرحكف:" كامف أسػربه جنػكف 
الَّ  حرلة ككنه زكجرل فنف القر ي ةق ي بعزله  ػف زكجتػه سػنة ،فػنف سػح كا 

 (ٖ)فرؽ بينهامر."
دالػػة  مػػى أف الشػػريعة اإلسػػالامةة تحفػػظ  -هػػر كثيػػرك ير  -هػػذ  التػػدابير  

 مى الامجتامع أامنه كاستقرار  ،كتقطع الطريا  مى كل امعسةة امف شأنهر أف 
تعكر سفك الامجتامع،كتنرؿ امػف أسػبرب الامعػرش التػي إذا امػر قطعػت كػرف امػف 

 شأنهر أف تذهب برلعقل كتجعل الحمةـ حيرانرل.
 
 

 : اجلُبٚخ ذثؼ اجلبَٙ ػهٗ انؼمهٛخ اإلػبلخ طشٔء حكى
إذا طرأت اإل رقة العقمةة الامرنعة امف الامسؤكلةة الجنروةة  مى الجرني 
بعد ارتكرب الجريامة، فهل لهذ  اإل رقة الطرروة أثر في رفع الامسؤكلةة 

 الجنروةة  نه ي.

                                           

 (ٖٕ٘/ٕالامسدر السربا) -(ٔ)
 (ٛٗٗ/ٖكشرؼ القنرع: البهكتي) – (ٕ)
تبسػػػرة الحكػػػػرـ فػػػي أسػػػػكؿ ا ق ػػػػةة كامنػػػرهت ا حكػػػػرـ: ابػػػف فرحػػػػكف الامػػػػرلكي  - (ٖ)
(ٔ/ٜٔٗ) 
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إلى القكؿ بأف  (ٕ)كالامرلكةة (ٔ)ذهب فقهر  الحنفةة الرأي ا كؿ:
امف كقت ُطرك  إ رقته إذا كقع الةأس الامسؤكلةة الجنروةة ترتفع  ف الجرني 

امف شفروه ،  ف تنفيذ العقكبرت امف برب التكميف ، كالتكميف ُرفع  ف 
 .(ٖ)الامجنكف 

إلى القكؿ بعدـ ارتفرع (٘)كالحنربمة(ٗ)كذهب الشرفعةة الرأي الثرني:
الامسؤكلةة الجنروةة بطرك  اإل رقة العقمةة بعد ارتكرب الجريامة ، لتكفر 

كع الجريامة ، كثبكت الامسؤكلةة  ند ذلؾ . ثـ استثنى الشرك   ند كق
أسحرب هذا القكؿ الجنرةة التي تثبت بنقرار الجرني في جراوـ الحدكد ، 
فقرلكا بررتفرع الامسؤكلةة الجنروةة في هذ  الجراوـ إذا ُجفَّ الجرني بعد 

 ارتكربهر لقةرـ شبهة الرجكع  ف اإلقرار. 
هك القكؿ ا كؿ فال يتسكر تحقا كةظهر أفَّ القكؿ ا قرب لمكاقع 

الامقرسد الشر ةة لمعقكبة امف تأديب كزجر إذا ُطبقت  مى الجرني الامجنكف 
 ، كفكؽ ذلؾ إذا كرف حدثرل.

 ادلطهت انشاثغ
 انزذاثري اإلعشائٛخ راد انطجٛؼخ ادلبنٛخ

                                           
 ( .ٙٙ٘/ٙحرشةة ابف  ربديف:) (ٔ)
(. .دار الكتب ٖٕٚ/ٗحرشةة الدسكقي  مى الشرح الكبير البف  رفة الدسكقي:) (ٕ)

 بيركت .-العمامةة
( ، كانظر:الجريامة كالعقكبة في الفقه ٜٜ٘-ٜٚ٘/ٔالتشريع الجنروي لعبدالقردر كدة:)( ٖ)

 . ٖ٘ٗ-ٖٗٗاإلسالامي لب أبك زهرة ، ص
 ( .٘ٓٔ/ٗحرشةة قميك ي ك اميرة  مى شرح الامحمي  مى الامنهرج:) (ٗ)
 ( .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٕٔالامغني كالشرح الكبير البف قداامة:) (٘)
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 اوتمف العمامر  في امشرك ةة التعزيرات الامرلةة  مى قكليف :
زيرات الامرلةة فيجكز التعزير بهر في امكا ع القكؿ ا كؿ: امشرك ةة التع

 (ٔ)اموسكسة في امذهب امرلؾ كأحامد، كأحد قكلي الشرفعي. 
القكؿ الثرني:  دـ جكاز التعزير برلامػرؿ.كهك امػذهب أبػي حنةفػة كسػرحبه 

 (ٕ) ب بف الحسف كالشرفعي في قكله ا وير.
ـ فػي الػػرد كالػراجح هػك جػكاز التعزيػر برلعقكبػرت الامرلةػة لػذا قػرؿ ابػف القػة

  مى الفريا الثرني امف العمامر :
كامػػف قػػرؿ:" إف العقكبػػرت الامرلةػػة امنسػػكوة، كأطمػػا ذلػػؾ، فقػػد  مػػط  مػػى 
امذاهب ا وامػة نقػال كاسػتدالال، فػأكثر هػذ  الامسػرول: سػرو  فػي امػذهب أحامػد 
ك ير  ككثير امنهر سرو   ند امرلؾ. كفعػل الومفػر  الراشػديف كأكػربر السػحربة 

 امبطل أة ر لد كى نسػوهر، كالامػد كف لمنسػ  لػةس امعهػـ لهر بعد امكته ا
كتػػػرب كال سػػػنة كال إجامػػػرع ةسػػػحح د ػػػكاهـ، إال أف ةقػػػكؿ أحػػػدهـ: امػػػذهب 
ذا ارتفػػع  ػػف  أسػػحربنر  ػػدـ جكازهػػر فامػػذهب أسػػحربه  ةػػرر لمقبػػكؿ كالػػردي كا 
هذ  الطبقة: اد ى أنهر امنسكوة برإلجامػرع. كهػذا وطػأ أة ػر، فػنف ا امػة لػـ 

 مى نسوهر كامحرؿ أف ينس  اإلجامرع السنة، كلكػف لػك ثبػت اإلجامػرع تجامع 
 لكرف دلةال  مى نص نرس ( .

كالنككي رحامػه هللا تعػرلى كهػك امػف كبػرر الشػرفعةة قػد نفػى اإلجامػرع  مػى 
النس  كرفض النس  فقرؿ )الذي اد ك  امف ككف العقكبة كرنت بػر امكاؿ فػي 

                                           

( كتبسػػرة الحكػػرـ ٖٛٓ(، الطػػرؽ الحكامةػػة ص)ٗٛٔ/ٖانظر:حرشػػةة بػػف  ربػػديف )-(ٔ)
 (. ٜٕٛ/ٕبهرش فتركى  مةش) 

(، كالتعزيػػػر فػػػي ٖٛٔ/ٗ(، كنيػػػل ا كطػػػرر )ٗٛٔ/ٖانظػػػر: حرشػػػةة ابػػػف  ربػػػديف) -(ٕ)
 (.ٖٖٔالشريعة اإلسالامةة ،د/  بد العزيز  رامر،)ص:
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نس   ير امقبكلػة امػع الجهػل أكؿ اإلسالـ لةس بثربت كال امعركؼ، كد كى ال
 (ٔ)برلترري ."

 (ٕ)كقسـ الفقهر  التعزيرات الامرلةة إلى ثالثة أقسرـ هي:
التعزير بنتالؼ الامرؿ. امثل شا أك ةة الوامر، كتحريا أامكنة   -1

 الوامرريف .
التعزير بتغيير الامرؿ. امثل تقطةع الستر الذي فةه سكرة إلى   -2

 كسردتيف .
رؼ الغـر  مى السررؽ امف  ير التعزير بتاممةؾ الامرؿ. امثل أ ع  -3
 حرز .
كهذ  ا قسرـ الثالثة نستطةع تسنةفهر  مى سبيل االوتسرر إلى  

 قساميف:
  قكبة في الامرؿ: كتشامل، اإلتالؼ كالتغيير.  -4
  قكبة برلامرؿ: كتشامل، التاممةؾ لمامرؿ فقط.  -5

 ككجك  هذ  التدابير في الفقه اإلسالامي كثيرة ،امنهر:
سػػكؿ  -1 (ق حتػػى ٖر ِدنػػرف الوامػػر كشػػاِّ ظركِفهػػر )ِبَكْسػػ - -أامػػر الرَّ

ةحكؿ دكف ارتكرب الامسماميف لجريامػة شػرب الوامػر، كأامػر  امػُر بػف الوطػرب 
 ( ٔك مي بف أبي طرلب ِبحرؽ الامكرف الذي ُيبرع فةه الوامر لنفس السبب.)

                                           

 ( ٖٛٔ/ٗنيل ا كطرر،لمشككرني )  (،كنحك  في ٜٖٓالطرؽ الحكامةة )ص:-(ٔ)
. كامجامػػػػػػكع فتػػػػػػركى ابػػػػػػف تةامةػػػػػػة ٖٖٔانظر:الطػػػػػػرؽ الحكامةػػػػػػة،البف القػػػػػػةـ  ص/-(ٕ)
( في رسرلته )الحسبة( ، كتبسرة الحكرـ البػف فرحػكف بهػرامش فتػركى  مػةش) ٖٔٔ/ٖٛ)
ٕ/ٕٜٙ- ٜٔٚ) 

 (.ٕٗٔ/ٕ( زاد الامعرد )ٕٕٙالطرقرلحكامةة،البف القةـ )ص: -(ٖ)
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، لامػر احتجػب  --قسػر سػعد بػف أبػي كقػرص  --تحريا  امر -2
سعدال لعامر بأنه اتوذ بربرل  مى  فةه  ف الر ةة،فقد ركي أف أهل الككفة شككا

قسر  ةحتجب به  ف النرس ك ف حرجػرتهـ، فبعػث  امػر ر ػي هللا  نػه ب 
( إلػى الككفػة كأامػر  بػنحراؽ بػرب سػعد بػف أبػي كقػرص، فأحرقػه ٕبف امسػمامة)

(.ٖ) 
لقاء برادتو فف الي . -عميو ال ال   -تحريق مو ى  -3  (4  العجل وا 

دابير الكقروةَّػػة ذات الطَّبةعػػة الامرلةَّػػة كةالحػػظ أف هػػذ  اإلجػػرا ات  امػػف التَّػػ
التي تقػـك  مػى إْتػالؼ امػرٍؿ لمحْيمكلػة دكف كقػكع جػراوـ، كهػك شػبةه  برلتَّػدبير 
ف كػرف أشػد امنػه أثػرلا  ُـّ ِبغمػا الامحػل أك سػْحب التػروةص، كا  الكقروي الػذي يػت

 كفر مةةق  نَّه ةق ي  مى الامرؿ امسدر الوطكرة بشْكل ترـ.
يرهػػر كثيػػر قرطعػػة فػػي أف اإلسػػالـ يتوػػذ امػػف الامػػرؿ أداة هػػذ  التػػدابير ك  

ر ػػـ امػػر فيهػػر امػػف –لقطػػع دابػػر الجريامػػة ،فر امػػر لػػـ تجػػدي العقكبػػة البدنةػػة 
 فةككف التدبير برلامرؿ زاجرال لبعض النفكس  ف  يهر ك الاللهر. -إةالـ

 خلبيظادلطهت ا

                                                                                                   

 ا.الامسدر السرب -(ٔ)
امحاّمد بػف امسػمامة بػف سػمامة بػف ورلػد بػف  ػدي ا نسػرري الوزرجػي الحػررثي شػهد -(ٕ)

بػدرال كالامشػرهد كّمهػر. كػرف أسػامر شػديد السػػامرة، طػكةالل أسػمع ذا جثػة. ككػرف امػف ف ػػال  
السػػحربة. امػػرت برلامدينػػة فػػي سػػفر سػػنة ثػػالث كأر عػػيف كهػػك ابػػف سػػبع كسػػبعيف. كسػػّمى 

 (.ٖٖٗ/ٖالبف  بد البر) مةه امركاف بف الحكـ. االستةعرب، 
 (ٔٛٗ،ٓٛٗ/ٕ(،ترري  الطبري) ٖٙ/٘انظر:الطبقرت الكبرى البف سعد ) -(ٖ)
 (ٕٕٙالطرقرلحكامةة )ص: -(ٗ)
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إلعاليٙ يٍ انزذثري اخلبصخ ثبألحذاس اجلبحنني ايٕلف انفمّ 
 دٍٚ ٔادلشش

امػػف الثربػػت أفَّ الشػػريعة اإلسػػالامةة تعفػػي امػػف الامسػػؤكلةة ا طفػػرؿ إاّل إذا 
ـُ  َذا َبَمػَ  ا ْطَفػرَؿ اِمػنُك بمغكا الحمـ امامر ال ةعفى امنػه الرجػرؿ ، لقكلػه تعػرلى:﴿َكاِ 

ـْ  ـْ َكػَذِلَؾ ُيَبػيُِّف هللُا َلُكػ ـَ َفْمَةْسَتأِذُنكا َكاَمر اْسَتأَذَف الِذيَف اِمف َقػْبِمِه آَةرِتػِه َكهللُا الُحُم
َ مةـ  َحِكةـ ﴾
:"  رفع القمـ  ػف ثالثػة: ف السػبي حتػى ، كلقكؿ الرسكؿ (ٔ)

 .(ٕ)ةحتمـ كالنروـ حتى ةستةقظ كالامجنكف حتى ةفيا "
ف اميػز قبػل ذلػؾ ، لػـ ةكػف فكػر  ترامػرل ،  كالعقل: الامػراد بػه الفكػرة ، فننػه كا 

ـ الشػػػررع ، كتامرامػػػه  نػػػد سػػػف البمػػػكغ  ك ػػػذلؾ يتأهػػػل لمامورطبػػػة كفهػػػـ كػػػال
 كالكقكؼ امع ا كاامر كالنكاهي. 

كاالحػػػتالـ: إشػػػررة إلػػػى انفتػػػرح بػػػرب الشػػػهكة العظةامػػػة ، التػػػي تكقػػػع فػػػي 
 . (ٖ)الامكبقرت ، كتجذبه إلى الهكى في الدركرت

ك مى هذا ةعتبر السغر امف ا امكر الامعتر ػة  مػى ا همةػة ، التػي تامنػع 
 ةسأؿ  ف جراوامه امسؤكلةة قةرـ الامسؤكلةة الجنروةة ق كامف ثـ فنف الحدث ال

                                           

 . ٜ٘( سكرة النكر: اآلةةٔ)
( ٕٔٗٓ( أورجه أبك داكد في كترب:الحدكد ، برب:في الامجنكف ةسرؽ أك ةسيب حدال)ٕ)
جر  فةامف ال يجب  مةػه الحػد رقػـ الحػديث ( كالترامذي في كترب:الحدكد برب:امر ٜٖٛٗك)
( قرؿ الترامذي:حديث  مي حسف  ريب ، كذكر بع هـ:"ك ف الغالـ حتػى ةحػتمـ" ٖٕٗٔ)

(رقػػػـ الحػػػديث ٙ٘ٔ/ٙكالنسػػروي فػػػي كتػػػرب:الطالؽ بػػرب:امف ال ةقػػػع طالقػػػه امػػف ا زكاج)
(، كابػػػف امرجػػػه فػػػي كتػػػرب:الطالؽ ، بػػػرب:طالؽ الامعتػػػك  كالسػػػغير كالنػػػروـ رقػػػـ ٕٖٖٗ)
 (.ٕٔٗٓحديث)ال
 . ٕ٘ٛ-ٕٗٛا شبر  كالنظرور لمسيكطي ، ص (ٖ)
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جنروةػػة ، فػػال ةحػػد كال ةقػػتص امنػػه  كال يجػػرزى بعقػػرب ، سػػكا  قػػرـ برلجنرةػػة 
امبرشػرة أك برلتسػبب كسػكا  كػرف اموتػررال أك امكرهػرل ، كسػكا  قسػد ذلػؾ أـ لػـ 

لػةس أهػالل لمعقػرب ال قبػل التامييػز كال بعػد   – مى امر تقػدـ  –ةقسد  ق  نَّه 
 حتى البمكغ .

" اتفا العقال   مػى أف شػر  الامكمػف أف ةكػكف  ػرقالل فرهامػرل قرؿ اآلامدي:
لمتكميف ،  فَّ التكميػف وطػرب ، كوطػرب امػف ال  قػل لػه ، كال فهػـ امحػرؿ ق 

 .   (ٔ)كرلجامرد كالبهةامة..."
 يىت رضجذ يغؤٔنٛخ احلذس يف انششٚؼخ اإلعاليٛخ؟

 طيف:امسؤكلةة الحدث امف امنظكر الفقه اإلسالامي ال تنشأ إالَّ بتكافر شر 
هامػػػر اإلدراؾ كاالوتةػػػرر ، فػػػرإلدراؾ الامعتبػػػر: تامرامػػػه ، فػػػال ةعتػػػد بػػػرإلدراؾ 
النرقص الذي يتحسل ل نسرف في امرحمػة التامييػز ، أّي بعػد الامرحمػة ا كلػى 
امف العامر كالتي يبم  فيهر اإلنسرف سف السربعة ، كةستدؿ  مى تامرـ اإلدراؾ 

س تطػكر  ، كنامروػه الجسػدي برلبمكغ ، فنذا بم  الطفل ا تبر امدركرل  مػى أسػر
كالعقمي كالفكري ، بل إف العقل ةسل بعد البمكغ إلى اكتامرله ، كةعػرؼ البمػكغ 

 بعالامرت سبا الحديث  نهر 
كاإلدراؾ ال ينبنػػي  مػػى البمػػكغ فقػػط ، بػػل ةقت ػػي امعنػػر  أف ةكػػكف العقػػل 

، فػال (ٕ)سمةامرل سحةحرل  فامف بم  كقد أسرب  قمه آفة أك ومػل كجنػكف ك تػه

                                           
( ، دار السػامةعي ٕٔٓ/ٔاإلحكرـ فػي أسػكؿ ا حكػرـ لمعالامػة  مػي بػف ب اآلامػدي:) (ٔ)

ـ ٖٕٓٓهػ ٕٗٗٔ –بيركت ، الطبعة ا كلى  –الريرض كدار ابف حـز  –لمنشر كالتكزيع 
. 
مالل فػي العقػل فةسػير سػرحبه اموػتمط العته: " بررة  ف آفة نرشوة  ف الذات ُتكجب و (ٕ)

فه ، فننه ال  العقل فةشبه بعض كالامه كالـ العقال  ، كبع ه كالـ الامجرنيف ، بوالؼ السَّ
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بر امدركرل ق  فَّ العقػل السػمةـ هػك الكسػيمة إلػى اإلدراؾ ، ك دكنػه ال ةكػكف ُةعت
:"رفػع القمػـ اإلنسرف امدركرل . كا سل في اشػترا  اإلدراؾ حػديث رسػكؿ هللا 

 ػػػف ثالثػػػة:  ػػػف السػػػبي حتػػػى يبمػػػ  ، ك ػػػف النػػػروـ حتػػػى ةسػػػتةقظ ، ك ػػػف 
 . (ٔ)الامجنكف حتى  ةفيا "

ػػر االوتةػػرر فهػػك سػػحة الفعػػل كال تػػرؾ ، فرلاموتػػرر هػػك الػػذي ةسػػح امنػػه أامَّ
ف شر  ترؾ  .(ٕ)الفعل كالترؾ ، كقد ةفسر بأنه الذي إف شر  فعل كا 

كينبني  مى امر تقدـ أنه في هذ  الامرحمة تنعدـ الامسوكلةة الجنروةة ، فال 
ةسأؿ السبي  ف جراوامه امسؤكلةة جنروةة ق  ف فعل السبي الاماميز ال 

ق فال يجكز الحكـ (ٖ)نرةة في فعمهةسمح سببرل لمعقكبة لقسكر امعنى الج
بعقكبة  ف الجريامة التي ارتكبهر الحدث أك  ند تكاجد  في حرلة امف حرالت 
التشرد ، كلكنهر امرحمة الحكـ برلتدابير كرد فعل اجتامر ي أسمي ق فنذا 

ذا سرؽ ال (ٗ)ارتكب جريامة قتل فال ةقتص امنه ،  فَّ  امد  كوطأ  سكا  ، كا 
ذا زنى ال ةح ، كلكف تدفع دةة الامقتكؿ امف امرله أك  مى  رقمته (٘)دةقطع ، كا 

                                                                                                   

امػػػر   ػػػبرل " انظػػػر: امعجػػػـ التعريفػػػرت  ُةشػػػربه الامجنػػػكف لكػػػف تعتريػػػه ِوّفػػػة إامػػػر فرحػػػرل ، كا 
 . ٖٕٔلمجرجرني ، ص

 . ٚٓٔص سبا توريجه (ٔ)
 زيتػػػػكف ، امنػػػػذر  رفػػػرت :ر ػػػػريتهـ فػػػي الشػػػػريعة اإلسػػػالامةةا حػػػداث امسػػػؤكليتهـ ك  (ٕ)

 .ٕٗٔ-ٔٗٔص
 . ٘ٙٗ، ص ٜٚٗالجريامة كالعقكبة في الفقه اإلسالامي: ب أبك زهرة ، رقـ( ٖ)
 ( .ٙٔ/ٗامغني الامحترج لموطيب الشر يني:) (ٗ)
 ( . ٜٓٔ/ٗالامرجع السربا:) (٘)
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كة امف الامسركؽ ، كةعزر في تمؾ ا حكاؿ  (ٔ)،  مى والؼ بيف الفقهر 
ف كرف ال ةسأؿ  ف جراوامه امسوكلةة جنروةة  كمهر ، فهنر السبي الاماميز كا 
ف  فننه ةسأؿ امسوكلةة تأديبةة فيؤدب  مى امر ةأتةه امف جراوـ  كالتأديب كا 

ته جزا  ك قكبة  مى الجريامة إالَّ أنَّه جزا  ك قكبة تأديبةة ال كرف في ذا
ف كرف لةس امف أهل العقكبة ، إالَّ أف تأديبه جروز  .(ٕ)جنروةة ، كهك كا 

كالهدؼ ا سرسي امف التعزير هك التهذيب كالتأديب ، كالقر ي في 
 اوتةرر  ينظر في كل حرلة تعرض  مةه لامر ةسمح تأديبرل كتهذيبرل لمجرني ،
فرلقر ي ةستطةع أف يك   السغير ، كةستطةع أف ةحكـ برل رب الامنرسب 
، كةستطةع أف ةسمـ السغير لامف يتكلى أامر  امف كالد أك كسي أك امكرف 

 امعد لذلؾ امف إسالحةة أك امدرسة كنحكهر.
 :يُٓب اإلعاليٙ انفمّ ٔيٕلف األحذاس عشائى يٍ منبرط

 :ختبرِا انٕاعت ٔانزذثري انضَب عشميخ احلذس اسركبة -1
إفَّ  ػػدـ اسػػتحقرؽ السػػبي لمعقكبػػة الامقػػررة  مػػى ارتكػػرب جريامػػة الزنػػر ، 
كهي الجمد لمبكػر كالػرجـ لمثيػب تبعػرل لرفػع الامسػؤكلةة الجنروةػة  نػه ، يجعػل 
الامسػػػوكلةة  مػػػى السػػػغير سػػػبةرل أك سػػػبةة ، امسػػػوكلةة تأديبةػػػة كتقكةامةػػػة . 

الحػػّد امػػف حيػػث  كلمقر ػػي أْف ُيػػؤدب السػػبي كالسػػبةة برل ػػرب الػػذي ال يبمػػ 
الكػػـ كالكيػػف بػػرلقطع ، كيرا ػػي فػػي ذلػػؾ كفقػػرل لامػػدى إجػػراـ السػػبي كالسػػبةة 

                                           
فيػػر فةػػه كال حرامػػرف امػػف ا حنػػرؼ قرلكا: امػػد السػػبي وطػػأ كديتػػه  مػػى  رقمتػػه كال تك(ٔ)

( ، كقرؿ الشػرفعةة: تجػب الدةػة فػي امرلػه ٜٖٔ/ٙالاميراث . انظر تبييف الحقروا لمزيمعي:)
 ( .ٖٛٔ/ٗ. انظر:امغني الامحترج لموطيب الشر يني:)

( ، ر رةػػة ا حػػداث الامنحػػرفيف:  بػػدهللا بػػف ٕٓٙ/ٔالتشػػريع الجنػػروي لعبػػدالقردر كدة:) (ٕ)
 .ٜٕح ا حداث في دكلة اإلامررات: ب هكيدي ، ص، ظرهرة جنرٕٔنرسر السدحرف  ص
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كوطكرتهامر ، أك ا تةردهامر لهذ  الجريامة ، كالظػركؼ التػي أحرطػت بررتكػرب 
 .  (ٔ)الجريامة ، كامدى تكفر  نسر الر ر أك اإلكرا  فيهامر 

 
إذا كرنػػت  كزيػردة  مػػى امرتقػػدـ ، فػنف زنػػر السػػبي يمػػـز امنػه كجػػكب الامهػػر

الامزني بهر سغيرة أك كبيرة  ير امطرك ة، بوالؼ امر لك كرنت كبيرة امطرك ػة 
 (ٕ)فال يجب الامهر  مةه .

 :اختبرِ انٕاعت ٔانزذثري انغشلخ عشميخ احلذس اسركبة -2
اقتراؼ الحدث لجريامة السرقة ةكشف  ف وطكرة إجراامةة لدةه ، ال 

امكاجهتهر ، لذلؾ فنفَّ تسمح امعهر استوداـ الكسرول التأديبةة البسةطة ل
ْف اامتنع  مةه تطبيا حّد القطع لمسرقة لعذر السغر ، أْف ةستودـ  لمقر ي كا 
كسرول  مى السبي تحقا هدؼ الشررع في اإلسالح كالتأديب قلامر ركي  ف 

أتى بجررية قد سرقت ،  --أفَّ رسكؿ هللا  -ر ي هللا  نه -ابف امسعكد
فَّ التأديب ةككف  مى السغير الاماميز .. ك  (ٖ)فكجدهر لـ تِحض ، فمـ ةقطعهر

، كال ةككف  مى  ير الاماميز ، كامر التأديب  مى السالة ، فننَّهر ال تجب إاّل 

                                           
 . ٜٛٔ-ٜٚٔجراوـ ا حداث في الشريعة اإلسالامةة: ب الشحرت الجندي ، ص (ٔ)
ِبيِّ ُيكِجُب اْلاَمْهَر إَذا كرنت اْلاَمْكُطكَ ُة َسِغيَرةل ٕ) (قرؿ الزيمعي في تبييف الحقروا: "َكْ ُ  السَّ

اَمةل َ فَّ اْلَكْ َ  ال َيْوُمك  ف اْلَحدِّ أك اْلاَمْهِر كقد اْنَتَفى اْلَحدُّ أك َكِبيَرةل  ير اُمَطرِكَ ٍة أك أَ 
ِغيَرِة َكاَ اَمِة لـ َةِسحَّ َكَكَذا َأاْمُرُهاَمر لِ  ِبيَّ ُيَؤاَوُذ ِبِفْعِمِه َكِرَ ر السَّ ـِ َفَتَعيََّف اْلاَمْهُر َ فَّ السَّ َعَد

ْف كرنت  اْلاَمْكُطكَ ُة َكِبيَرةل اُمَطرِكَ ةل ال َيِجُب لهر  مةه اْلاَمْهُرق َ نَُّه اْلِكالَةِة  مى َأْنُفِسِهاَمر َكاِ 
لك َكَجَب َلَرَجَع ِبِه  ميهر َ نَُّه َفَعَل ِبَأاْمِرَهر َكَأاْمُرَهر َسِحةح  ِلِكالَيِتَهر  مى َنْفِسَهر"تبييف 

 ( .ٗٛٔ/ٖالحقروا لمزيمعي:)
 امكقكفرل  مى ابف امسعكد . (ٕٔٗٙ/ٛ( أورجه البيهقي في السنف الكبرى:)ٖ)
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ٕٜٔٔ 

 مى امف بم  سبع سنيف ، فنف تركهر امع بمكغ امرحمة التامييز فننه يؤدب 
 . (ٔ)برل رب ق  نَّه أتى بامعسةة ، ككذلؾ السرقة

امتعددة ، كامف ذلؾ: أف  كتعزير الحدث  مى جريامة السرقة له سكر
ةحكـ  مى الحدث السررؽ برل رب ، الذي قد ةسل حد  ا  مى إلى  شر 

، حتى يتحقا رد ه كرد   ف هذا (ٖ)، أك إلى تسع كثالثيف سكطرل (ٕ)جمدات
 الجـر الوطير .

كله أف ةستعيف برلحبس، فقد ال ةككف ال رب كرفةرل ، أك ال يتنرسب امع 
ةحبسه الامدة التي ينسمح بهر حرله ، كال ةعكد السغير كحرلته، كلمقر ي أف 

امرة أورى إلى جريامته، فامف يرتدع بأقل الحبس ةحكـ  مةه القر ي برلحبس 
القسير الامدة الذي ال يتجركز السنة أك أقل امنهر إذا تحقا امعه الزجر 
كاإلسالح . فنذا كرف السغير امامف ال ةعبأ برلحبس الامؤقت كال ةكفي 

 مةه الحبس الامطما الامدة ، الذي ةظل به السغير إلسالحه فننَّه ةطبا 
سالح حرله .  امحبكسرل إلى أف يتبيف لمقر ي تك ته كا 

 
كزيردة  مى الكسرول التأديبةة فنفَّ لمقر ي أْف ةستعيف بر سرليب 
التقكةامةة بجرنب ا سرليب التأديبةة ، كهي  ديدة كامنهر تعمةـ الحدث حرفة 

                                           

 . ٜٕٔ-ٕٚٔ( جراوـ ا حداث في الشريعة اإلسالامةة: ب الشحرت الجندي ، صٔ)
 ( .ٚٙٗ/ٕٔ( الامغني كالشرح الكبير البف قداامة:)ٕ)
 . ٕٙ٘( ، ا حكرـ السمطرنةة لمامركردي: صٗٙ/ٚ( بداوع السنروع لمكرسرني:)ٖ)
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ةرل كاجتامر ةرل ، ك ير ذلؾ امف الكسرول التي ، كنسحه كتثقةفه ، كر ريته نفس
قال ه  ف السرقة  .(ٔ)تت رفر  مى تقكةـ السغير كتهذيبه كا 

 :اختبرِ انٕاعت ٔانزذثري ادلغكش ششة عشميخ احلذس اسركبة -3
إذا كرف الركف الامردي لجريامة الشرب ، امتسكرال تحققه امف السبي ، إذ 

ردة الامسكرة ، كلكف الركف لةس امف السعكبة أف ةشرب الوامر أك يتعرطى الام
الامعنكي أك تكفر القسد الجنروي بامعنر  الكرامل لةس امتأتةرل امف السبي ،  فَّ 

 .(ٕ)العمـ الامتةقف كاإلرادة كالقسد الكرامل  ير امتكفر برلنسبة له
لذلؾ كرنت امسوكلةة السبي امسوكلةة تأديبةة ، فهك ةعزر برلكسيمة 

امسوكلةة جنروةة برلحدِّ الكاجب في حا التأديبةة الامنرسبة لحرله ، كال ةسأؿ 
( ٗ)كالامرلكةة( ٖ)الامكمف البرل  العرقل سكا  ثامرنيف جمدةل كذلؾ  ند الحنفةة

 . (ٙ)، أك أر عيف جمدة كامر قرؿ الشرفعةة(٘)كالحنربمة
 :اختبرِ انٕاعت ٔانزذثري احلذس سدح -4

تل بعقكبة الردة ، كهي الق -اماميزال كرف أك  ير اماميز -الةعرقب السبي ،
،  نَّه الحّد ، كهك ال يورطب به ، إذ هك وطرب الامكمف ، كالردة كغيرهر امف 

                                           
ررنرل بقرنكف ا حداث:د.ب الشحرت الجندي جراوـ ا حداث في الشريعة اإلسالامةة امق (ٔ)

 .ٕٕٛ-ٕٕٚص
 . ٖٕٔ-ٕٔٔجراوـ ا حداث في الشريعة اإلسالامةة : ب الشحرت الجندي ، ص (ٕ)
 ( . ٖٚ/ٕٗ، الامبسك  لمسروسي:) ٜٚٔامعيف الحكرـ لمطرابمسي: ص( ٖ)
 . ٘٘ٚص( ، ك داةة الامجتهد البف رشد: ٕٓ٘/ٕتبسرة الحكرـ البف فرحكف الامرلكي:)(ٗ)
(،الامبدع شرح الامقنع البف ٖٚٗ/ٕٔالامغني كالشرح الكبير البف قداامة:) (٘)

 ( .ٜٔٗ-ٛٔٗ/ٚامفمح:)
( ، كامغني الامحترج ٙ٘ٗ/٘الامهذب في فقه اإلامرـ الشرفعي  بي إسحرؽ الشيرازي:) (ٙ)

 ( .ٕٛٗ/ٗلموطيب الشر يني:)
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الجراوـ ، تتحقا بتكافر الركف الامردي: كهك التحكؿ  ف اإلسالـ إلى الكفر ، 
قكالل أك فعالل ، إلى جرنب تكافر الركف الامعنكي ، كهك القسد الجنروي لامرتكب 

قرسدال ذلؾ ، قسدال سحةحرل امعتبرال ،  الجريامة ، بأف تتجه إرادته إلى الردة ،
فنذا لـ ةكف  رلامرل بأفَّ امر ةأتةه ال ةعتبر كفرال ، فال تتحقا الردة ، كذلؾ إذا 
لـ ةكف قرسدال الردة ، فننَّه ال ةعد امرتدال ، كال يتكفر الركف الامعنكي ، 
،  كبرلترلي ال تقـك جريامة الردة ، كهذا هك السبب في أفَّ كثيرال امف الفقهر 

 .(ٔ)ذهبكا إلى أفَّ الردة ال تسح امف السبي
التأديب في جريامة الردة ، تستودـ فةه الكسيمة الكفيمة ، بزجر   ف 
االستامرار في الردة ، كا  ردته إلى اإلسالـ ، كامف هذ  الكسرول ال رب ، 
كهي امف الكسرول التي تتنرسب امع شدة الجـر الذي كقع فةه السبي إلى 

، كسكا  كرف ب رب  شر جمدات ، أك تسعة كثالثيف  جرنب اإلةالـ الجسدي
 سكطرل ، حسب امر قرؿ به الفقهر  .

كامر قد ةككف التأديب أة رل برلحبس الامطما الذي ةسدر  القر ي ، فنذا 
تبيف لمقر ي تكبة الجرني ، أك انسالح حرله ، جرز إطالؽ سراحه ، لتحقا 

الَّ فننَّه يبقى في الحبس  حتى يتكب . الغرض امف التأديب ، كا 
فنذا استامر السبي  مى ردته ، فننَّه ال ةقتل كةظل في الحبس ، فمك بم  
الَّ قتل ،  كثبت  مى ردته ، ثبت حكـ الردة حينوٍذ ، فةستترب ، فنف ترب كا 

 . (ٕ)كذلؾ  نَّه كسل سف التكميف ، فةسأؿ امسؤكلةة جنروةة

                                           
( ، ٘ٗٔ/ٜمةش:)( ، شرح امنح الجميل لمشي   ٖٙٔ/ٚبداوع السنروع لمكرسرني:)( ٔ)

 ( .ٚٚٔ/ٗامغني الامحترج لموطيب الشر يني:)
 ( .ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٕٔالامغني كالشرح الكبير البف قداامة:)  (ٕ)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٖٕٔٔ 

قكةامةة كالكقروةة ، فننَّه يجكز االستعرنة بر سرليب الت كامف نرحةة أورى 
إلى جرنب ا سرليب التأديبةة ، فنذا كرنت ا سرليب التأديبةة تستهدؼ زجر  
سالحه كتعامل  ككفه  ف الردة ، فنفَّ ا سرليب التقكةامةة تستهدؼ تهذيبه كا 

.  هذا الحكـ (ٔ) مى إ ردة السبي إلى رحرب اإلسالـ ، كجامر ة الامسماميف
 في شأف السبي الاماميز. 

 ير الاماميز : فنفَّ القسد الجنروي لدةه ، ةككف امنعدامرل ، فال  أامَّر السبي
تسح امنه الردة ، كلك أتى برلركف الامردي ،  فَّ اإلةامرف ال يجب  مى 
السبي قبل أف ةعقل ، لعدـ أهمةة ا دا  ، فال تتأتى الردة ،  نَّهر فعل 
 ةحسل  ف اوتةرر ك مـ كقسد سحةح ، كال يتسكر ذلؾ امف السبي الذي ال

 ةعقل بنفسه . 
ك نر   مى ذلؾ ، فنفَّ السبي  ير الاماميز ، ال ُةسأؿ امسؤكلةة تأديبةة 
برل رب أك الحبس ، بسبب ردته ، النعداـ  قمه كقسد  ، كلعدـ جدكى 
 استوداـ ا سرليب التأديبةة في امكاجهته ، فهي ال تحقا الزجر كاإلسالح.

سرليب الكقروةة كةامكف أف ُةستودـ تجر  السبي  ير الاماميز ، ا 
كالتقكةامةة  نَّهر أجدى كأنفع لمسبي فرقد التامييز ، كتتفا امع نفسيته 

 كقسكر  قمه ك عف بنيته ، كامف ذلؾ:
 تر يب السبي في اإلسالـ ، ك ذؿ النسح له في إتبر ه . -1
النأّي برلسبي  ف ا سبرب التي دفعت به إلى ارتكرب هذ  ا قكاؿ  -2

 امعرفة اإلةامرف بر تعرلى . كا فعرؿ اآلثامة التي تحكؿ دكف 

                                           
جراوـ ا حداث في الشريعة اإلسالامةة امقررنرل بقرنكف ا حداث: ب الشحرت الجندي: (ٔ)

 ٕ٘٘-ٕٗ٘ص
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إبعرد السغير  ف الكسط الذي أسهـ بسكرة امبرشرة أك  ير امبرشرة  -3
 في سمككه لهذا الطريا الفرسد .

ك ع براامت تهذيبةة كتثقةفةة تتال ـ امع نفسةة الطفل ، كتغرس فةه  -4
براز القةـ ا سرسةة فةه ، لتحدث أثرهر في تكجةه  الكال  لمديف ، كا 

 تفكير 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انضبَٙ ادلجحش
 االحرتاصٚخ ثبنزذاثري انؼًم ػهٗ ادلجُٛخ انفمٓٛخ األحكبو أْى
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يثرر فػي هػذا السػدد أكثػر امػف ق ػةة ،كجػدت  مػى أرض الكاقػع ،كأثػررت 
الكثيػػر امػػف اإلشػػكرلةرت الفقهةػػة كالامجتامعةػػة ،كشػػكمت انتهركػػرل لحقػػكؽ فوػػة 

قعت جػراوـ قتػل  عةفة امف فورت الامجتامع)الامجنكف كامف في حكامه ( حيث ك 
لمتومص امف وطكرة الامجنكف ،كفي الامقربل تـ استوسػرؿ ا   ػر  ا نثكةػة 
امنهف،سدال لبرب الزنر،أك حامرةة لهف امف اال تدا  الجنسي ،كفػي هػذا البحػث 

 اتعرض لحكـ هرتيف الق تيف ،بشي امف التفسيل ،كذلؾ في امطمبيف:
 األٔل ادلطهت

 انؼمهٛخ انؼبْبد رٔ٘ سٔػ إصْبق حشيخ
حرب العرهرت أةَّر كػرنكا جػز  امػف ومػا هللا كآةػة امػف آةرتػه الدالػة  مػى أس

ِإنَّاَمر َأاْمُرُ  ِإَذا َأَراَد َشْيولر َأْف َةُقكَؿ َلُه ُكْف كامرؿ قدرته،كامطما إرادته قرؿ تعرلى:" 
َلْةػِه ُتْرَجُعػكَف" الامجنػكف ( ك ٔ)َفَةُككُف   َفُسْبَحرَف الَِّذي ِبَيِدِ  اَمَمُككُت ُكلِّ َشػْيٍ  َكاِ 

ف كرف  ير امورطب برلتكرليف الشر ةة ،ال يجكز اال تدا   مةه بكجه امػف  كا 
ف كرف جنينرل فػي بطػف أامػه -الكجك   ،فقػد ةشػير طبيػب أف الجنػيف  -حتى كا 

الػػذي تحاممػػه ا ـ سػػيكلد امشػػكهرل أك امجنكنػػر  نػػه نفػػس إنسػػرنةة امعسػػكامة، 
ـَ ّللاَُّ ِإالَّ ِبػرْلَحاِّ  َكاَل َتْقُتُمػكا الػنَّْفَس  داومة في  امـك قكله تعػرلى:" ( ٕ")الَِّتػي َحػرَّ

فقكلػػه )كال تقتمكا"هػػذا نهػػي كقػػد تقػػرر فػػي ا سػػكؿ أف النهػػي الامطمػػا  ػػف 
امفػػرد امحػػالل بػػأؿ االسػػتغراقةة، كقػػد  الػػنفس  القرينػػة ةفيػػد التحػػريـ، كقكلػػه 

تقرر في القكا د أف ا لػف كالػالـ االسػتغراقةة إذا دومػت  مػى الامفػرد أفردتػه 

                                           

 (ٖٛسكرة ةس،اآلةة )  -(ٔ)
 (ٖٖسكرة اإلسرا ،اآلةة )-(ٕ)
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، كهذا الجنػيف ةسػامى نفسػرل فيػدول فػي  امػـك هػذا التحػريـ الع إال  وقولى  امـك
 إالَّ فةامر كرد به الشرع. أي ابحلق 

 إنالَّ  اّللَّن  َحىىرَّ َ  الَّىى ن  الىىَّىَُّس َ  يَىُقتىنلنىىونَ  َواَل  َآَذىىرَ  إنذَلًىىا اّللَّن  َمىى َ  يَىىُدعنونَ  اَل  َوالَّىىذنينَ  تعىىاى وقولىى 
حُلَىىق ن   فنيىى ن  َوخَيُلنىىدُ  اُلقنَياَمىىةن  يَىىىُو َ  اُلَعىىَذابن  لَىى ن  ينَضىىاَع ُ *  َأََثًمىىا يَىُلىىقَ  َذلنىىكَ  يَىُسَعىى ُ  َمىىنُ وَ  يَىُزننىىونَ  َواَل  ابن
 (.1) اآلية..منَهاانً 

فقتل الػنفس التػي حػـر هللا تعػرلى امػف الامحرامػرت التػي تعقػب الشػرؾ بػر 
  تعرلى في ا  ظامةة، فدؿ  مى الحرامة الشديدة كأنه ال ةسكغ بحػرؿ قتػل هػذ

الػػػنفس الامعسػػػكامة إال إذا كػػػرف فػػػي بقروهػػػر  ػػػرر امتحقػػػا  مػػػى ا ـ فةقػػػرؿ 
 (ٕ) إذا تعررض  رراف رك ي أشدهامر بررتكرب أوفهامر. -حينوٍذ:
ًَّىا يَىُقتنى ُ  َوَمىنُ  تعاى قول  -: ومَّها ىًدا منُؤمن ى َ  فنيَهىا َذالنىًدا َجَهىََّّ ن  َفَجىَزاؤن ن  منتَىَعم ن  اّللَّن  َوَغضن

 نسى  قتى  أنى  حقيقتى  السب  هبذا اإلسقاط وهذا (3 ) َعظنيًما َعَذاابً  َل ن  َوَأَعدَّ  َوَلَعََّ ن  َعَلُي ن 
 الوعيىد ذلىك يف يىدذ  فيى  وادلتسىب  ب  والراضي فساعل  والتسلط التعمد وج  عل  مؤمَّة
 يف تقىرر وقىد نكىرة هىذا مؤمَّىاً  وقولى  شىرط هىذا يقتى  ومىن تعىاى قولى  ؛خن شك وال

 ابب مىن ويىدذ  مىؤمن كى  ذلك يف فيدذ ( 4) تع ، الشرط سياق يف الَّكرة أن القواعد
 فىال مسىلمة نس  أبهنا ذلا حيك  الَّس  وهذ  اإلسال ، تعق  درجة اإلديان خن ادلسل  أوى
 والعيىاذ العظىي  الوعيىد هىذا يف يىدذ  فإنى  فسعى ، اعتدى ومن ابلقت ، عليها االعتداء جيوز
 . تعاى ابهلل

                                           

 (ٜٙرة الفرقرف،اآلةة )سك  -(ٔ)
 (ٕٚٗ/ٔالامستسفى ، الغزالي ،امسدر سربا، ) -(ٕ)

 (ٖٜسكرة النسر  اآلةة: ) -(ٖ)
 مػي بػف  بػرس البعمػي  : القكا د كالفكاوػد ا سػكلةة كامػر يتعمػا بهػر امػف ا حكػرـ - (ٗ)

،تحقيا : ب حرامػد الفقػي ٜٙ٘ٔ – ٖ٘ٚٔالقرهرة ،  -الحنبمي،  امطبعة السنة البةة 
(،ٔ/ٕٓٔ) 
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 رسىو  قىا  قىا  - - مسىعود بىن هللا عبىد حىديث من حيحنيالص يف ما -: ومنها
 ِبننُحىىىَدى إنالَّ  اّللَّن  َرسنىىو ن  َوَأن ن  اّللَّن  إنالَّ  إنلَىى َ  الَ  َأنُ  َيُشىىىَهدن  منُسىىلن    اُمىىرنئ   َد ن  حيَنىى    الَ )) -- هللا

لىَّىَُّس ن  َوالىَّىَُّس ن  الزَّانن  الثىَّي ن ن  َثاَلث   كالحػديث داؿ .(1)« لنُلَجَماَعىةن  َسىارنقن اُلمن  لندنيَّنى ن  َوالتَّىارن ن  ابن
 مى أف النفس تقتل بامقربل قتل النفس كيتمف الع ك بامقربػل إتػالؼ الع ػك 

كهذ  النفس الامعسكامة برإلسالـ لـ تجف شيورل امػف هػذ  الػثالث حتػى كهكذا .
تزها ركحهػر فػال هػك قرتػل حتػى ةقتػل كال هػك يثػب زاٍف كال هػك امػف أسػحرب 

حا بر  مةؾ ةستحل دامه ك تزها ركحػه، إف هػي إال  الوسمة الثرلثة فبأي
ا هكا  التي تتجررى بأسحربهر  ككأف هؤال  الرا يف بذلؾ يريدكف امنر زيردة 
وسمة رابعة  مى امر في الحديث كهي ) كالرجل ةقتل كلد  إذا كػرف امشػكهرل ( 
كهذا كذب ك زكر ك بهترف، فهذا الحػديث ةفيػد حرامػة الػنفس الامسػمامة كأنهػر 

 ت ور عة لتقررير ا طبر  كال لعبث أهل ا هكا  كهللا الامستعرف.لةس
إف فر ػػل ذلػػؾ إنامػػر فعمػػهق  نػػه سػػةككف ذا  رهػػة ومقةػػة إامػػر امجنػػكف أك 
 -امعتك  أك نرقص ا طػراؼ كنحػك ذلػؾ امػف العرهػرت، فمػك أننػر سػألنر  كقمنػر:

 أكلةس في العرلـ اآلف امجرنيف كامشكهيف ومقةػرلي بػرلطبع سػةقكؿ نعػـ، فةقػرؿ
أفال نقتمهـ لتحقا  يف العمة التي امػف أجمهػر أجػزت قتػل هػذا الجنػيفي  -له:

 نهػـ أنفػس  -ال هذا ال يجكز، فةقرؿ له كلامرذاي فسةقكؿ: -برلطبع سةقكؿ:
ف قػرؿ: -امعسكامة، فقل له: هػؤال   -كهػذا الجنػيف ألػةس نفسػرل امعسػكامة، كا 

ومػا كنفوػت فةػه كهذا الجنيف أة ػرل قتػل ت -قد كلدكا كانتهى ا امر، فقل له:
الركح كانتهى ا امر، فهك يرث، كفةه الدةة إذا جني  مةه، بل كةستحب  نػد 

                                           

أورجه البورري في سحةح امف كترب الدةرت برب قكلػه تعػرلى :" أف الػنفس بػرلنفس  -(ٔ)
( كامسمـ فػي القسػرامة، بػرب امػر يبػرح بػه ٗٛٗٙ( حديث رقـ )ٕٕٔ٘/  ٙكالعيف برلعيف )
 (. ٙٚٙٔدـ الامسمـ ،رقـ )
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بعض أهل العمـ أف توػرج  نػه زكػرة الفطػر، فهػك نفػس امكجػكدة، بػل كةقػرؿ 
إف العرهة في هذا الجنيف لةست أامرال امقطك رل به  نػه لػـ يكلػد بعػد،  -أة رل:

تحققػت فػيهـ العرهػة فمةسػت هػي  كلكف هؤال  الامجرنيف كالامشكهيف ومقةرل قد
امػف بػرٍب  - مػى امػذهبؾ  -أامرال امظنكنرل بػل هػي حقةقػة كاقعػة، فةكػكف قػتمهـ

أكلػى،  نػؾ إذا أجػزت قتػل الجنػيف وشػةة أف ةكػكف امشػكهرل فػألف تجيػز قتػل 
امف تحقا تشكيهه امف برب أكلى، كامر كرف جكابه دفر رل  ف قتل هػؤال  فهػك 

سقر  الجنيف وشػةة التشػكةه بػل كنقػكؿ لػه جكابنر  مةه دفر رل  ف تجكيز  إل
إف كرف قتل امف تحققت فةه العرهػة  ةرنػرل ال يجػكز فكيػف بقتػل امػف  -أة رل:

تظػػف فةػػه العرهػػة كيوشػػى أف ةكػػكف امشػػكهرلي ال شػػؾ أنػػه ال يجػػكز امػػف بػػرب 
( كتقػرر ٔأكلى، كقد تقػرر فػي ا سػكؿ أف امفهػـك الامكافقػة ا كلػكي حجػة، )

عة ال تفػػػرؽ بػػػيف الامتامػػػرثالت كال تجامػػػع بػػػيف فػػػي ا سػػػكؿ أة ػػػرل أف الشػػػري
 (ٕالاموتمفرت . )

ك مةػػػه فػػػنف إزهػػػرؽ ركح سػػػرحب العرهػػػة العقمةػػػة أك البدنةػػػة امػػػف أ ظػػػـ 
الامحرامرت كأكبر الامنكرات،شأنه شأف  ردة العرب امف قتل بنرتهـ وكؼ العرر 
كقتل أكالدهـ وػكؼ الفقػر، كهػذ  الطروفػة تقتػل أكالدهػر وشػةة التشػك ، كهػذا 

اـ كامنكػر يجػب سػد ، ك ػدـ إ امػرؿ الفكػر فةػه كلػك امجػرد إ امػرؿ فػنف كمه حر 
هػػذا الامجنػػكف أك الامعػػكؽ نفػػس بشػػرية لهػػر أحكرامهػػر كحرامتهػػر ،فػػال يجػػكز 
اال تدا   ميهػر كالتسػمط بهػذ  السػكرة الامشػينة الامنكػرة، كأي حجػة  نػد هللا 
ر تقرؿ يـك القةرامة في إزهرؽ هذ  النفس البشرية الامعسكامة الامكرامة امف ر ه

                                           

القكا ػػد كالفكاوػػد ا سػػكلةة كامػػر يتعمػػا بهػػر امػػف ا حكػػرـ:  مػػي بػػف  بػػرس البعمػػي -(ٔ)
 (ٕٙٛ/ٔامسدر سربا)،  حنبميال

 (.ٜٕٛ/ ٔالامستسفى:الغزالي،امسدر سربا،) -(ٕ)
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جل ك الي كامر الجكاب إذا سػول يػـك القةرامػة بػأي ذنػٍب قتػلي امػر الجػـر الػذي 
فعمهي كهل كجكد  امشكهرل ةسكغ لنر أف نقتمه كنزهػا ركحػهي ال كهللا كػل ذلػؾ 
لػػػةس بحجػػػة  مػػػى تسػػػكة  هػػػذا الفعػػػل الامشػػػيف كالجػػػـر الشػػػنةع كالامكبقػػػة 

 العظةامة.
 كأويرلا:

 قػػػل فػػػي الكقػػػكؼ  نػػػد  فػػػنف الحامرةػػػة الامكفكلػػػة لمامجنػػػكف ال يتػػػردد ذي
ف كرف امف أ تى الطغرة!!!  حدكدهر حتى كا 

كامف ذلؾ امرذكر  الطبري فػي ترريوػه كابػف كثيػر فػي البداةػة كالنهرةػة  ػف 
بسػعيد بػف الامسػيب فقػرؿ لػه: بػف  قبػة جي  إلى امسمـ ( ،فقد ٔكقعة الحرة)

برةع ! فقرؿ: أبرةع  مى سيرة أبي بكر ك امر.فأامر ب رب  نقه، فشػهد رجػل 

                                           

الامراد كقعة الحرة التي كرنت برلامدينة أةرـ يزيد بف امعركةة  مى يد امسػمـ بػف  قبػة  –(ٔ)
وػراجهـ امػركاف بػف الحكػـ ك نػى أامةػة امػف  الامري، ككرف سػببهر حركػة الامدينػة  ػد يزيػد كا 

 الامدينة.
ابف  قبة حيث أبةحت الامدينة ثالثة أةرـ أامرـ جةشه بامر فيهر امف  كرد يزيد بنرسرله قرود 

امرؿ أك رقة أك سالح أك طعرـ.ككرنت يكـ ا ر عر  لميمتيف بقيتر امف ذي الحجة سنة ثػالث 
أبػػرح امسػػمـ بػػف  قبػػة الامدينػػة ثالثػػة أةػػرـ، ةقتمػػكف امػػف كجػػدكا امػػف النػػرس، كسػػتيف،كفيهر 

 كةأوذكف االامكاؿ.
أنر امكالتؾ في االسررى، فقرؿ:  جمك  لهػر، ف ػر ت  نقػه، كقػرؿ:  ا كجر ته اامرأة فقرلت:

ا طك  رأسه، أامر تر يف أف ال ةقتػل حتػى تتكمامػي فػي ابنػؾ ي ككقعػكا  مػى النسػر  حتػى 
قيل إنه حبمت ألف اامرأة في تمؾ ا ةرـ امف  يػر زكج ...قػرؿ الامػداوني  ػف أبػي قػرة قػرؿ: 

لامدينػػة بعػػد كقعػػة الحػػرة امػػف  يػػر قػػرؿ هشػػرـ بػػف حسػػرف: كلػػدت ألػػف اامػػرأة امػػف أهػػل ا
:ابػػػف كثيػػػر، النرشػػػر: دار البداةػػػة كالنهرةػػػة (.ٚ - ٙ/ ٚزكج.."انظػػػر: تػػػرري  الطبػػػري، )

 .(ٕٕٗ/  ٛ)  ـ، ٜٙٛٔ -هػ  ٚٓٗٔالفكر، رـ النشر: 
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ك يػػر  كثيػػر امػػف امظػػرهر التكػػريـ لمامجنػػكف  (ٔسػػبيمه. )امجنػػكف فومػػى أنػػه 
بكسػػػػفه إنسػػػػػرنرل شػػػػػر ت إرادة هللا أف ةكػػػػػكف كذلؾ،كسػػػػػدؽ هللا العظػػػػػةـ إذا 

َوتَىَعالَىَعمَّاينُشرنكنوَن")ةقكؿ  (2:"َورَب َكَيُخلنقنَماَيَشاءنَوخَيَُتارنَماَكانَىَلهنمناخلُنيَىَرةنسنُبَحااَنللَّهن
 ادلطهت انضبَٙ

 ٕلبٚخ  ذلٍ يٍ االغزصبةاعزئصبل أسحبو ادلؼٕلبر
في سربقة وطيرة ذكرتهر جريػدة السػدى بػر ردف فػي امكقعهػر  مػى شػبكة 

( ظهرت في ا ردف حرالت استوسر رحرامبعض الفتةػرت الامعرقػرت ٖاإلنترنت،)
  ميهف امف اال تسرب كالحامل،كامف بيف هذ  الحرالت:  قمةرِّ وكفرل 

لجػػػأ أحػػػد اآلبر إل هػػػذ  العاممةػػػة بػػػػدافع الوػػػكؼ الػػػداوـ  مػػػى ابنتػػػػه  .1
"الامتومفة  قمةر" امف أف تتعػرض فػي يػـك امػف ا ةػرـ امػف ا تسػرب..كةالزامه 
الوكؼ امف اتورذ القرار الامسيري "بأف أوذهر إلى الطبيب كأوذ امكافقته كقػرـ 

 ." برستوسرؿ رحامهر..
كلقد جر  تبرير أهل الامعرقة  قمةرَّ امف الدرجػة الشػديدة بأنػه امػف الامامكػف 
أف تورج امف البيت كهنر ستككف امعر ة لالستغالؿ امػف قبػل أنػرس نفكسػهـ 
 ػػعةفة، كهػػك امػػر ينػػتت  نػػه حامػػل  يػػر امر كب..كالفتػػرة  يػػر قػػردرة  مػػى 

فػر امػف التامييز ا امر الذي جعمهـ يتقبمػكف بػل ةطػرلبكف برستوسػرؿ الػرحـ وك 
أف بنتػػػرهـ الامتومفػػػرت  قمةػػػر ال ة ػػػبطف أنفسػػػهف وػػػالؿ الػػػدكرة الشػػػهرية، 

                                           

 (ٕٕٗ/  ٛ)  :ابف كثير،امسدر سرباالبداةة كالنهرةة  - (ٔ)
 (ٛٙسكرة القسص،اآلةة) – (ٕ)

قرشةة حكؿ امدى شر ةة استوسرؿ أرحرـ الامعرقرت إليهػر النرشػطة تربعت الحمقة الن (ٖ) -
 فػػػػػػػػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػرف السػػػػػػػػػػػػػػػػيدة أسػػػػػػػػػػػػػػػػامى و ػػػػػػػػػػػػػػػػر.

http://www.jeeran.com/deertna/a/node 

http://tahaniruhihelmy.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
http://tahaniruhihelmy.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
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كةقامف بحركرت اموجمة أامرـ النرس كػأف تومػع امالبسػهر أامػرامهـ كتػريهـ الػدـ 
كهي ال تدرؾ برلتأكيد امر هذا. كحيف إجرا  تمػؾ العاممةػة فػنف الػدكرة الشػهرية 

 (ٔتذهب ككذلؾ القدرة  مى الحامل.)
سػربهر همػع جػرا  وػركج ابنتهػر ذاتر ر عػة  شػر تقكؿ سػيدة )....( أ .2

ر ةعػػػػر، ك"الامعرقػػػػة" امػػػػف البيػػػػت: "ورجػػػػت أبحػػػػث  ػػػػف ابنتػػػػي كرلامجنكنػػػػة، 
كا فكررالسكدا  تامأل رأسي، ككرنت أكبػر اموػركفي، أف تتعػرض ابنتػي التػي ال 

  ."تدرؾ تسرفرتهر، إل رالوتطرؼ أك اال تسرب
رت نحػػك ستسػػر رت، حاممػػة بحػػث شػػررؾ فيهػػر أهػػل الفتػػرة كجيرانهػػر، اسػػتام

قردت  رومة )....( إلى اكتشرؼ امكرف كجػكد الفتػرة التػي كرنػت تمعػب برلرامػل 
كيمكامترات  ف بيتهر. كرف اإلجرا  ا كؿ، الذي أقػدامت  ٘فةامتنز  يبعد حكالي 

 مةػػه ).....( كزكجهػػر، الػػذهرب بربنتهامػػر إلػػى الطبيػػب، لمتأكػػد امػػف أنهػػر لػػـ 
 تتعرض  ةر تدا .

ـ إلى أف سغيرتهر لػـ تتعػرض  ذى،  ردتػنلى بيتهػر، كبعد أف اطامأنت ا 
كأوػػػذت تفكػػػر بػػػنجرا   اممةػػػة إزالػػػة رحػػػـ لفترتهػػػر، كػػػي ت ػػػامف  ػػػدـ حػػػدكث 

  .حامممديهر، إذا امر تعر ت لال تسرب
تقكؿ السيدة )...(: إف ا طبر  شوسكا حرلة ابنتهر  مى أنهر "تومفعقمػي 

تػػرة، التػػي تشػػدد  مػػى شػػديد"، كهػػذا امػػر يزيػػد امػػف أ بروهػػر كػػأـ تجػػر  هػػذ  الف
إبقروهرتحت نظرهر،  ير أف اال تنر  ببقةة ا بنػر  كشػؤكف الامنػزؿ تزيػد امػف 
سعكبة الامهامة  م ر ـ، في حيف ال تسػامح ظػركؼ العرومػة الامردةػة بنح ػرر 

كبعػػػد حسػػػكلهر  مػػػى تقريػػػر طبػػػي يؤكػػػد الحرلػػػة   .امامر ػػػة ورسػػػةلمطفمة

                                           

(1)http://www.jeeran.com/deertna/a/node 
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امةػػة، كأجػػرت  اممةػػة الامر ةةلسػػغيرتهر، ذهبػػت إلػػى أحػػد الامستشػػفةرت الحكك 
إزالة الرحـ، لتطاموف أكثر  مى ابنتهر، وسكسػر أنهػر لػـ تعػد تعػرني امػف آالـ 

 (ٔ) .الدكرة الشهرية، التي انقطعت  نرلفترة بعد إجرا  العاممةة
كذكر الامكقع:" إف أهل الفترة، كرنكا يمجأكف إلى ر طهر برلسالسػل حتػى ال 

ر  نػدامر تحػةض فننهػر ال تهرب امف البيت كتتعرض ال تدا  جنسػي، كامػر إنهػ
تحسػػف تنظيػػف نفسػػهر كتتعرامػػل امػػع الامسػػألة بسػػكرة تهينهػػر كتعػػرض أهمهػػر 
لمحرج. كحيث أف ا هل كرنكا  رجزيف  ف تأاميف الامرؿ الػالـز إللحرقهػر بػدار 
ر رةة، قررت لجنػة ا والقةػرت الطبةػة أف تجػري لهػر  اممةػة استوسػرؿ رحػـ، 

يتغيػػر بتغيػػر الظػػركؼ، فمػػك كػػرف امعتبػػرال أف الػػرأي امػػع الامسػػألة أك  ػػدهر، 
الامجتامػػػع امتفهامػػػرل  هامةػػػة تػػػأاميف دكر ر رةػػػة لهػػػذ  الفوػػػة كحامريتهػػػر، فنننػػػر 
سنككف  د امر ةامس كراامتهف، كامف بيف ذلؾ استوسرؿ ا رحرامكةككف القرار 
النهروي سردرال  ف لجنة امككنة امف كل امػف طبيػب نفسػي كأ سػرب كنسػروي 

لطبيػػب هػػك ا قػػرب لفهػػـ حرلػػة كبػػرطني كاموػػتص فػػي  مػػـ الكراثػػة. ة ػػرؼ ا
الامعرقة  قمةر كأهمهػر، كةعمػـ تامرامػر الامعرنػرة الداوامػة التػي ةعرنيهػر ا هػل امػع 
ابنػػة امعرقػػة  قمةػػر، ك ورسػػة امػػع قػػدـك الػػدكرة الشػػهرية"، كلهػػذا يجػػب أف ال 

 (ٕ)نقـك برلحكـ  مى ا امكر  مى أسرس قبكؿ كرفض بل بتفهـ كل حرلة .
 حكى ْزا انزصشف ششػًب:

امبػػردئ الروةسػػة فػػي الشػػريعة هػػي حفػػظ الػػنفس اإلنسػػرنةة، كامػػر أف امػػف ال
حفػػظ الػػنفس كالكراامػػة امبػػدآف امتالزامػػرف، فػػال فػػرؽ بػػيف سػػمةـ كامعػػرؽ، لػػذلؾ 

                                           

(1)-http://www.gulfkids.com ذكي االحتةرجرت الورسة.-امكقع أطفرؿ الوميت   
(2)http://www.jeeran.com/deertna/a/node 
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ٕٔٔٗ 

فرالستوسرؿ امف شأنه أف ةامس بكراامػة الامػرأة الامعرقػة، ة ػرؼ إلػى امػر تقػدـ 
 أف حفظ النفس كالكراامة اإلنسرنةة فرض  مى ا هل كالامجتامع.

ـ تجريـ  اممةة استوسرؿ ا رحرـ،  نهػر تػؤدي إلػى  ػرر، ك مةه فننه يمز 
كامرأنهر تتنرفى امع امقرسد الشرع الذي يرفض دفع ال رر ب رر أكبػر امنػه، 
 ف الشبرب امف أسحرب النفكس الامري ػة سػيجعمكف امػف الفتةػرت الامعرقػرت 

 هدفرل أامينرل لهـ بعد استوسرؿ أرحرامهف..
ه استوسػرؿ ا   ػر  الذكريػة كامر أف القكؿ بنبرحة هذا التسػرؼ يمػـز امنػ

امف الذككر الاموتميف  قمةرل،كهك أامر لـ يرد به الشرع في شأف الزاني ،حفظػرل 
لبقػػػػػػػػػػػػر  النػػػػػػػػػػػػكع اإلنسػػػػػػػػػػػػرني،كفي هػػػػػػػػػػػػذا ةقػػػػػػػػػػػػكؿ ابػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػةـ:" 
كرنامنبع حكامتهسبحرنهكرحامتهأنشر رلعقكبرتفةرلجنرةرترلكاقعةبينرلنرسبع ػػػهام

لجراحكالقذفكالسرقةفأحكامسػػػبحرن م بع فةرلنفكسكا بدانر  را كا امكالكرلقتمكا
هكجكهرلزجرالراد ة نهذهرلجنرةرتغرةةاإلحكرامكشر هر م أكاماللكجكهرلامت امنةل
امسمحةالرد كالزجرامععدامرلامجركزةلامرةستحقهرلجرنةامنرلرد فمامةشر فةرلكذبقطعر
نامرشر مهامفيذلكامرهكامكج لمسرنكالالقتمكالفةرلزنرالوسر كالفةرلسرقةإ داامرلنفسكا 

حسرنهك دلهمتزكاللنكاوبكتنقطعر طامربأسامروهكسفرتهامنحك امتهكرحامتهكلطفهكا 
) عنرلتظرلامكالعدكانكةقتنعك نسرنبامرأترهامرلكهكورلقهفالةطامعفةرسػػتالبغيرحقه."

ٔ) 
قرؿ كنر َنْغُزك امػع  -- ف الوسر  ، ف  بد ّللاَِّ  --كامر نهى النبي

َنْوَتِسػيي َفَنَهرَنػر  ػف ذلػؾ َفػَروََّص لنػر  النبي ا َكَلْةَس اَمَعَنػر ِنَسػر   َفُقْمَنػر: أال

                                           

ييركت،الطبعػة: ا كلػى،  –إ الـ الامكقعيف :ابف القةـ ، النرشر: دار الكتب العمامةة  -(ٔ)
 ( ٗٔٔ/  ٕـ ) ٜٜٔٔ -هػ ٔٔٗٔ
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ٖٔٔٗ 

َـّ َقػػَرَأ :" ةػػر َأيَُّهػػر الَّػػِذيَف آاَمُنػػكا اَل ُتَحرِّاُمػػكا  َبْعػػَد ذلػػؾ َأْف َنَتػػَزكََّج اْلاَمػػْرَأَة ِبػػرلثَّْكِب ُثػػ
ـْ "  َبرِت امر َأَحلَّ هللا َلُك  (ٔ)َطيِّ

 كقرؿ السروسي في الامبسك :" كفي الوسر  تأكةالف :
وسر  بني آدـ فذلؾ امنهي  نه كهك امػف جاممػة امػر ةػأامر بػه ) أحدهامر ( 

الشػػةطرف قػػرؿ هللا تعػػرلى "كآلامػػرنهـ فمةغيػػرف ومػػا هللا" كاالامتنػػرع امػػف سػػحبة 
 (ٕالنسر   مى قسد التبتل كالترهب. )

كالوسػػي  يػػب فػػي الرجل،يثبػػت بػػه حػػا فسػػ   قػػد النكػػرح  لمامػػرأة أف 
 يػب ككػذا الوسػي كا درة  تزكجهر كلـ ةعمامهر به ،قرؿ ابف  ربػديف:" كالعنػة

( "..ٖ) 
يؤيػد  امػر جػر  فػي الامغنػي البػػف قداامة:"كقػد ركى أبػك  بيػد بنسػنرد   ػػف 
سػػمةامرف بػػف ةسػػرر أف ابػػف سػػندر تػػزكج اامػػرأة كهػػك وسػػي فقػػرؿ لػػه  امػػر 

 (ٗأ مامتهر قرؿ ال قرؿ أ مامهر ثـ ويرهر .")
 يب ػهّٛ انؼًم يف لبٌَٕ انؼمٕثبد االحتبد٘ انزٙ حتكى ادلٕظٕع:

لت قرنكف العقكبرت االتحردي جامةع سكر الجراوـ التي تقع  مى  حةرة  ر
 سحةحرل كرف أك امعتكهر،كذلؾ  مى النحك الترلي: -اإلنسرف بكسفه إنسرنرل 

                                           

أورجه البورري في سحةحه امف كترب التفسير، برب َقْكِلِه " ةر َأيَُّهر الَّػِذيَف آاَمُنػكا اَل  (ٔ) -
" ) ُتَحرِّاُمكا َطيِّبَ  ـْ (  كالبيهقػي فػي سػننه ،امػف  ٜٖٖٗ(رقػـ) ٙٔٔٔ/  ٗرِت امػر َأَحػلَّ هللا َلُكػ

 (.ٜٜٖٔٔ( رقـ)ٕٓٓ/  ٚكترب النكرح ،برب نكرح الامتعة )
 (ٖٗٔ/ ٘ٔالامبسك :السروسي )(ٕ) -
 (ٓٔ/ ٘حرشةة ابف  ربديف ) (ٖ) -
 (ٕٗٔ/  ٚالامغني :ابف قداامة ، )(ٗ) 



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٔٗٗ 

( ةعرقػػب برلسػػجف امػػدة ال تزيػػد  مػػى  شػػر ٖٖٚطبقػػر لػػنص الامػػردة ) -1
سنيف امف ا تدى  مى سػالامة جسػـ  يػر  بأةػة كسػيمة، كلػـ ةقسػد امػف ذلػؾ 

ذا تػػكفر أحػػد الظػػركؼ الامبينػػة فػػي الفقػػرة قػػتالل كلكنػػ ه أف ػػى إلػػى الامػػكت.كا 
ا كػذلؾ ٔ( )ٕٖٖالثرنةة امف الامردة ) ا كةعػد ظرفػرل امشػددل ( د ذلؾ ظرفػرل امشػددل

كقػػكع الفعػػل امػػف الجػػرني تحػػت تػػأثير حرلػػة سػػكر أك توػػدير ، كذلػػؾ امػػع  ػػدـ 
 . (ٕ)( ٔٙ، ٓٙاإلوالؿ بحكـ الامردتيف )

                                           

امف قتل نفسر  امدا ةعرقب برلسجف الامؤ د أك  مى امر يمي:" ٕٖٖتنص الامردة رقـ - (ٔ)
 الامؤقت .

كتككف العقكبة اإل داـ إذا كقع القتل امع الترسد أك امسبكقر بنسرار ، أك امقترنر أك 
امرتبطر بجريامة أورى أك إذا كقع  مى أحد أسكؿ الجرني أك  مى امكظف  رـ أك امكمف 

امته ، أك إذا استعاممت فةه بودامة  رامة أثنر  أك بسبب أك بامنرسبة تأديته كظةفته أك ود
 امردة سرامة أك امفرقعة"

( امف القرنكف  مى أنه:" ال ةسأؿ جنروةر امف كرف كقت ارتكرب  ٓٙتنص الامردة)  – (ٕ)
الجريامة فرقدا اإلدراؾ أك اإلرادة لجنكف أك  رهة في العقل أك  يبكبة نرشوة  ف  قرقير 

 نه أك تنركلهر بغير  مـ امنه أك امكاد امودرة أك امسكرة أةر كرف نك هر أ طيت له قسرا 
بهر أك  ي سبب آور ةقرر العمـ أنه ةفقد اإلدراؾ أك اإلرادة. أامر إذا لـ يترتب  مى 
الجنكف أك العرهة العقمةة أك العقرقير أك الامكاد الامودرة أك الامسكرة أك  يرهر سكى نقص 

 فر .أك  عف في اإلدراؾ أك اإلرادة كقت ارتكرب الجريامة ،  د ذلؾ  ذرا اموف

( امػػف القػػرنكف إذا كػػرف فقػػد اإلدراؾ أك اإلرادة نرتجػػر  ػػف  قػػرقير أك  ٔٙكتػػنص الامػػردة) 
امػكاد اموػػدرة أك امسػكرة تنركلهػػر الجػرني بروتةػػرر  ك مامػػه  كقػب  مػػى الجريامػة التػػي كقعػػت 

 كلك كرنت تتطمب قسدا جنروةر ورسر كامر لك كرنت قد كقعت بغير تودير أك سكر . 
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ٔٔٗ٘ 

سػػجف امػػدة ال تزيػػد  مػػى سػػبع (ةعرقػػب برلٖٖٛطبقػػر لػػنص الامػػردة ) -2
ذا تكفر أحػد الظػركؼ الامبينػة  سنيف امف أحدث بغير   امدال  رهة امستدةامة.كا 

 (  د ذلؾ ظرفر امشددا.ٕٖٖفي الفقرة الثرنةة امف الامردة )
كتتكفر العرهة الامستدةامة إذا أدت اإلسربة إلى قطع أك انفسرؿ   ػك أك 

فػػة إحػػدى الحػػكاس بتػػر جػػز  امنػػه أك فقػػد امنفعتػػه أك نقسػػهر أك تعطيػػل كظة
تعطةال كمةر أك جزوةر بسكرة داوامة .كةعتبر في حكـ العرهة كل تشكةه جسةـ 

 ال ةحتامل زكاله.
( رقػػب برلسػػجف امػػدة ال تزيػػد  مػػى وامػػس ٜٖٖطبقػػرل لػػنص الامػػردة ) -3

سنكات امف ا تدى  مى سالامة جسـ  ير  بأةة كسيمة كأف ػى اال تػدا  إلػى 
العقكبػة السػجف امػدة ال تزيػد   رهة امستدةامة دكف أف ةقسد إحػداثهر كتكػكف 

 مى  شر سنكات إذا تكفر أحد الظركؼ الامبينة في الفقرة الثرنةة امف الامردة 
(، أك كرف الجػرني تحػت تػأثير حرلػة سػكر أك توػدير ، كذلػؾ امػع  ػدـ ٕٖٖ)

 ( .ٔٙ، ٓٙاإلوالؿ بحكـ الامردتيف )
(ةعرقب برلحبس ك برلغراامة امف ا تػدى  مػى ٖٓٗطبقر لنص الامردة ) -4

جسػػـ  يػػر  بأةػػة كسػػيمة كأف ػػى اال تػػدا  إلػػى امر ػػه أك  جػػز   ػػف  سػػالامة
 أ امرله الشوسةة امدة تزيد  مى  شريف يكاملر .

كتكػػكف العقكبػػة الحػػبس امػػدة ال تزيػػد  مػػى سػػنة كالغراامػػة التػػي ال تجػػركز 
 شرة آالؼ درهـ إذا لـ تسػل نتيجػة اال تػدا  إلػى درجػة الجسػرامة الامػذككرة 

                                                                                                   

كؿ العقػػرقير أك الامػػكاد الاموػػدرة أك الامسػػكرة  امػػدا بغةػػة ارتكػػرب فػػنذا كػػرف الجػػرني قػػد تنػػر
 الجريامة التي كقعت امنه  د ذلؾ ظرفر امشددا لمعقكبة. 
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ذا نشػػأ   ػػف اال تػػدا   مػػى حبمػػى إجهر ػػرل ،  ػػد ذلػػؾ فػػي الفقػػرة السػػربقة .كا 
 ظرفر امشددا . 

(ةعرقػػب برلسػػجف امػػدة ال تزيػػد  مػػى وامػػس ٖٔٗطبقػػر لػػنص الامػػردة ) -5
سػنكات امػف أجهػػض اامػرأة حبمػػى  نػدا بن طروهػر أدكةػػة أك برسػتعامرؿ كسػػرول 
امؤدةػػة إلػػى ذلػػؾ.كتككف العقكبػػة السػػجف امػػدة ال تزيػػد  مػػى سػػبع سػػنكات إذا 

 ر .كقعت الجريامة بغير ر روه
كامؤدى النسكص السرلفة الذكر أنه ال يجػكز استوسػرؿ أي   ػك امػر لػـ 
يتكافر سبب طبي يؤدي إلػى تحسػف الحرلػة، كامػف دكف ذلػؾ، فػنف استوسػرؿ 
أرحػػرـ الامعرقػػرت ال ةعػػد امشػػرك رل فػػي القػػرنكف. كهػػذا امػػف أهػػـ كجػػك  الحامرةػػة 

 الجنروةة لذكي العرهرت العقمةة.
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 نضبنشادلجحش ا
سَخ ثني انفمّ اإلعاليٙ ٔيب ػهّٛ انؼًم يف انمٕاَني انؼمبثٛخ يمب

 االحتبدٚخ
وفيهمطلبان:



 ادلطهت األٔل
 أْى أٔعّ دتٛٛض انزذاثري االحرتاصٚخ يف انفمّ اإلعاليٙ

 Mesures de مػػى الػػر ـ امػػف أفَّ اسػػػطالح "التػػدابير االحترازيَّػػة 
sureteا، يػػػرتِبط فػػػي ن ر حػػػديثلر جػػػدِّ شػػػأِته بنشػػػأِة ا ْفكػػػرر " ةعتبػػػر اسػػػطالحل

ر دهشػػَة  ػػر قػػد يبػػرِّ الجديػػدة  ػػف الكظةفػػة اإلسػػالحةَّة كالتقكةامةَّػػة لمعقكبػػة، امامَّ
الػػبْعض امػػف الػػرَّ ط بػػيف هػػذ  التَّػػدابير كالتَّشػػريع العقػػربي اإلسػػالامي، إالَّ أفَّ 
مف السرلح امف تػراث تؤكِّػد أنَّهػـ  رفػكا إلػى  الحقةقة الثَّربتة فةامر تركه لنر السَّ

نك لر آَوػر امػف  -كرلرَّجـ كالَقطع كالَجْمد كالحبس  -ب العقكبرت التقميدةَّة جرن
اإلجػػرا ات، ذات طبةعػػة ذاتةَّػػة تاميِّزهػػر  ػػف العقكبػػرت، كشػػرك  التطبيػػا لهػػر 
توتمف كلَّ االوتالؼ  ف الشرك  العردةة التي يتحتَّـ تكفُّرهر لتكقةع الجزا ات 

التَّػػػدابير الكقروةَّػػػة أك االحترازيَّػػػة، الجنروةَّػػػة، ةامكػػػف أف نطِمػػػا  مْيهػػػر كسػػػف 
ز  ػدَّ انِحػراؼ  بر ِتبرر أفَّ كظةَفَتهػر الكقرةػة امػف ُجػْرـ يكِشػُؾ أف ةقػع، كالتحػرُّ
ْدع أك الزَّْجػر أك االنتقػرـ،  ةكرد ةكَتاِمل، دكف أف ةقتػِرف ذلػؾ بغػَرض آَوػر كػرلرَّ

 أك حتَّى اإلسالح أك التقكةـ.
يَّػػة فػػي امفهػػـك الفْقػػه اإلسػػالامي  نهػػر فػػي لػػذلؾ توتِمػػف التَّػػدابير االحتراز 

امفهـك الفْقه الغر ي، فهي  ند اآلوريف تشاَمل إلى جرنب الغػَرض الكقػروي أك 
ر آَور هك الغرض اإلسالحيق امامَّر جعل الػبعَض ُةْطِمػا  مْيهػر  االحِترازي  ر ل
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أحةرنلر كْسَف التَّدابير اإلسالحةة، دكف أف ةفِطنكا إلى أفَّ اإلسالح لةس هػك 
الغرةَة الكحيدة لهذ  التدابير، بل كلةس الغرةة ا سرسةَّة، كحتَّػى امػع افِتػراض 
د ا  ػػراض الامسػػتهدفة امنهػػر،  ازِدكاج الكظةفػػة التػػي تقػػـك بهػػر التَّػػدابير، كتعػػدُّ

أي: اإلسػػالح دكف الكظةفػػة ا وػػرى،  –فػػنفَّ َتوسةَسػػهر بنحػػدى الػػكظةفتيف 
رؼ كػػلَّ أهامةَّػػة، فةسػػتكي أف ينفػػي  ػػف ا كسػػ -كهػػي الكقرةػػة أك االحِتػػراز 

تكسف بأنَّهػر إسػالحةة أك كقروةػة أك احترازيػة، بينامػر العكػس هػك السػحةح، 
فػػرلكاقع أفَّ التطػػربا بػػيف الكسػػف كالكظةفػػة  مػػى جرنػػٍب كبيػػر امػػف ا هامةَّػػة، 
ف الل  ف أنَّه امف البدهةَّرت التي ال يوتمف بشأنهر اثنرفق  فَّ الكسف يجػب 

بم   ريته أف ةككف جرامعلػر لكػلِّ امػر فػي الامكسػكؼ امػف حتَّى ةحقِّا  ر ه كي
 وسروص، امرنعلر امف دوكؿ  يرِ  فةه.

ككْسػػػف التػػػدابير بأنَّهػػػر إسػػػالحةَّة، إذا تجركْزنػػػر كا تبرنػػػر  شػػػرامالل لكػػػلِّ 
وسروِسػػهر أك جرامعلػػر لكػػلِّ شػػركِطهر، فننَّػػه ال ةعتبػػر امرنعلػػر امػػف دوػػكؿ  ْيِرهػػر 

ال يومك امف سػفة التَّقػكةـ، بػرلرَّ ـ امػف  فةهق كبعض العقكبرت امثالل، فرلحبس
 (6أنَّه لةس امامر ينطِبا  مةه كسف التدابير.)

كػػذلؾ توػػُرج بعػػض التػػدابير التػػي ةعتبرهػػر  مامػػر  العقػػرب الغػػر يِّيف امػػف  
 فَّ طبةعتهر تقسر  ف تحقةقهق امثرؿ  -أي: اإلسالح  –نطرؽ هذا الكسف 

كامػر  -ا كلةسْت  قكبة، كهي ذلؾ: امراقبة الشرطة التي ا تبرهر البعض تدبيرل 
د إجػرا   -هك امعركؼ  نَّامػر امجػرَّ ال تت امَّف أيَّ امعنى ل سػالح أك التقػكةـ، كا 

ُيراد به جْعل الجرني تحت أ يف الشرطة لمحيمكلة بينه ك ػيف ارتكػرب الجػراوـ، 
كدكف أف ةقتِرف ذلؾ بأيِّ نشر  يهدؼ إلى اسِطالح  ػرـ، ةشػامل إلػى جرنػب 

                                           
السةرسة الجنروةة الشر ةة:د/ أحامد فتحي بهنسػي،   دار الهيوػة الامسػرية العرامػة  –( (ٔ

 (ٖٕٔـ )صٜٙٛٔلمكترب 
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، التػػػي تكػػػكف ذات طبةعػػػة Peinesعػػػض العقكبػػػرت ب Mesuresالتػػػدابير 
تامكِّف امف إسالح الجنرة، كعقكبة الحبس كبعػض العقكبػرت ا وػرى، كامعظػـ 
التػػػدابير كرإليػػػداع فػػػي امستشػػػفى أك فػػػي امسػػػح  الجػػػي، أك فػػػي امسػػػتعامرة 
سة لمعامل، أك في إسالحةةق بل إفَّ الفقةه اإلةطػرلي "انريكػك  زرا ةَّة، أك امؤسَّ

 ِٕٜٔٔهد إلةه بكْ ع امشركع قرنكف العقكبرت اإلةطرلي فيري" ذهب، حيف  ُ 
رلا الكقرةة  مػى أنَّهػر  إلى ا ِتبرر كل العقكبرت امف قبيل التَّدابير الكقروةَّةق امفسِّ
ُـّ  نػػه ظركُفػػه امػػف  ػػوص، أك تػػن ال تقتِسػػر  مػػى امػػر قػػد يػػكحي بػػه سػػمكُؾ الشَّ

نَّامػػر  ؿ امػػرَّة، كا  ػػر الكقرةػػة امػػف احِتامػػرؿ انحراِفػػه كارتكربػػه الجريامػػَة  كَّ تشػػامل أة ل
وص الذي أْجـر امػف قبػُل إلػى ارِتكػرب جريامػٍة ُأْوػرى، كهػك كامػر نػرى   ْكد الشَّ
ومط  بيف إجراَ ْيف اموتِمفيف تامراملر، سػكا  امػف حيػُث طبةعُتهامػر الذَّاتةَّػة أـ امػف 
ز  حيػػث شػػركُ  تطبةِقهامػػر، فرلكقرةػػة ةقسػػد بهػػر: تػػكقِّي كقػػكع الجػػـر أك التحػػرُّ

بقة   مػػى الجريامػػة، فػػي حػػيف أفَّ العقكبػػة الحقػػة   ميهػػرق امنػػهق أي: إنهػػر سػػر
لػػذلؾ توػػرج العقكبػػرت امػػف نطػػرؽ التَّػػدابير حتَّػػى كلػػك كرنػػت تحقِّػػا اإلسػػالح، 
كتبقػػى التفرقػػة بينهامػػر قروامػػة حتَّػػى كلػػك كرنػػت كظةفُتهامػػر فػػي الظَّػػرهر كاحػػدة، 

ر إلى إسالح كهي اإلسالح، فننَّهامر في الكاقع اموتِمفرف، فبْينامر تهدؼ التَّدابي
شوص لـ ُةْسِبح امجراملر بعد، فنفَّ العقكبرت تهِدؼ إلى إسالح شوص َأْجػَرـ 
فعالل، كامف هنر كرف االهتامرـ بامر ةسػامى "الحرلػة الوطػرة" كامعةػرر ةسػتعرف بػه 

 (6)رازية الكقروةَّة  مى شوٍص  امر.لامعرفة امدى امال امة تطبيا التَّدابير االحتِ 
ريعة اإلسالامةَّ  ة هذ  الحقةقة امنػذ امػر يزيػد امػف أر عػَة  شػَر لقد أدركِت الشَّ

قت بيف كْ عيف،  هك الكْ ع الذي ةقِدـ فةه الشوص  مى  :أحدهامرقرنلر، ففرَّ

                                           

 (ٕٖٕي ، )صالسةرسة الجنروةة الشر ةة:د/ أحامد فتحي بهنس –  (ٔ)
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ارِتكػػرب الجريامػػة، فيوػػرج  مػػى القػػرنكف  يػػَر  ػػربي بامػػر ةسػػبُِّبه وركُجػػه امػػف 
 (ٔأوطرر، أك امر ُيْمِحقه امف أْ رار برلحقكؽ التي كفمْتهر الشريعة. )

ػػر  :كثرنيهامػػر  هػػك الكْ ػػع الػػذي ةكػػكف فةػػه سػػمكؾ الفػػْرد أك ظركفػػه امنطكةل
 مى احتامرالت انحراِفػه  ػف الطريػا القػكةـ، كوركجػه  مػى أحكػرـ الشػريعة، 
دة،  قت برلتَّرلي بيف ردِّ الِفْعل االجِتامر ي في الحرلَتْيف، فجعمْته  قكبة امحدَّ كفرَّ

ا أك تعزيرلا في الحرلة ا كلى، في حيف جعمْته تدبيرلا لةسػْت لػه  سكا  كرنت حدِّ
نَّامػر ُتكاِجػه  ػر حقةقةِّػر كا  طبةعة الجزا  فػي الحرلػة الثرنةػةق  نَّهػر ال تكاجػه إجراامل
امظػػرهر إجراامةَّػػة امبكِّػػرة، تهػػدؼ إلػػى الحيمكلػػة دكف نامكِّهػػر كاكتامرلهػػر لتسػػبح 

 إجرااملر كرامالل.
ػريعة اإلسػالامةَّة  ر في السةرسة العقربةَّػة أاْممتػه الشَّ التػي تت ػامَّف كهك تطكُّ

امبدأل أسرسػةِّر، كهػك ا اْمػر بػرلامعركؼ كالنَّهػي  ػف الامنكػر، كالامْقسػكد الامنكػر 
ى الحبُّ  بكرفَّة ُسَكرِ  ككل درجرِته، حتَّى تسكد الطُّامأنينة كينتِشر ا امف كيتفشَّ

ة بيف النرس.  كاإلور  كالامكدَّ
ريعة كهي تاميِّز بيف الجراوـ سكا  ِبحسب شػدَّ  ة ال ػرر كلـ ةكف ةفكت الشَّ

الامترتِّب  مْيهػر، أك درجػة الوَطػر التػي تت ػامَّنهر، أك بحسػب القْسػد الامتػكفر 
أف تاميِّز  -لدى اُمْرَتكبهر، أك بحسب الحقكؽ التي كقَعْت ا تدا   مْيهر...إل  

بيف حرلتي اإلجراـ الكرامل كاإلجراـ النَّرقص الذي تكشف  نه أحكاؿ الشػوص 
ر لمحرلة ا كل ر ِبحسب نكع الُجْرـ أك ظركفه، فتقرِّ ة ك عفل ى  قربلر يتفركت شدَّ

                                           

القسـ العرـ  -انظر:شرح قرنكف العقكبرت االتحردي لدكلة اإلامررات العر ةة الامتحدة – (ٔ)
 (ٚٛ٘:د/ نرـ امحامكد  نرـ ، ص )
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ػوص  ر لمحرلة الثرنةة تدبيرلا يتال ـ امػع امػر ُتػكحي بػه حرلػة الشَّ كدرجته، كتقرِّ
 امف وطٍر أك امر ةسامَّى في االسِطالح الحديث: "الحرلة الوطرة".

لقد تاميَّزت التَّدابير في التَّشػريع الجنػروي اإلسػالامي  ػف العقكبػرت، سػكا   
يػػػث طبةعُتهػػػر الذاتةػػػة، أك امػػػف حيػػػث شػػػركُ  تطبةقهػػػر، فبْينامػػػر تهػػػدؼ امػػػف ح

دع  سػػالحه، ف ػػالل  ػػف هػػدؼ الػػرَّ العقكبػػة إلػػى َتْكفيػػر الامجػػـر  ػػف جْرامػػه كا 
بنك ْةػػػه العػػػرـ كالوػػػرص، فػػػنفَّ التػػػدابير تهػػػدؼ إلػػػى الحيمكلػػػة دكف ارِتكػػػرب 

وص لمجريامة أك تشجةعه  .الشَّ
 ادلطهت انضبَٙ

 اليٙ ٔرذاثري انذفبع االعزًبػٙادلمبسَخ ثني انفمّ اإلع
اتفرؽ قرنكف لعقكبرت االتحرد امع امر  مةه العامل في الفقه اإلسالامي أٔالً:

فةامر يتعما ةامشرك ةة العامل برلتدابير الجنروةة ،كدليمه امر ركي  ف أبي 
ُأتَي برجل قد شرب: فقرؿ"  أفَّ رسكؿ هللا  -ر ي هللا  نه  -هريرة 

فامنر ال ررب بيد  ، كامنر ال ررب بنعمه ، ا ر ك  " فقرؿ أبك هريرة: 
 سحربه" بكتك  "  كال ررب بثكبه ، كفي ركاةة بنسنرد  ثـ قرؿ رسكؿ هللا 

فأقبمكا  مةه ةقكلكف: امر اتقيت هللا . امر وشيت هللا ، امر استحيت امف رسكؿ 
هللا 

 كهذا التبكيت امف التعزير برلقكؿ .( ٔ)
ر ي هللا  نه  –" كرف  امر هفرف:كةقكؿ ابف القةـ في كتربه إ رثة الم

ةحما الرأس كينفي كة رب كةحرؽ حكانيت الوامرريف كالقرية التي تبرع  –
فيهر الوامر ، كحرؽ قسر سعد برلككفة لامر احتجب فةه  ف الر ةة ، ككرف له 

                                           

( أورجه البورري في سحةحه امف كترب: الحدكد بػرب: ال ػرب برلجريػد كالنعػرؿ . انظػر: ٔ)
اكد في سننه امػف كتػرب: ( ، كأبك دٚٚٚٙ( رقـ)ٙٙ/ٕٔفتح البرري شرح سحةح البورري )

 (.ٛٛٗٗ( رقـ )ٙٙٔ/ٗالحدكد برب: إذا تتربع النرس في شرب الوامر )
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في التعزير اجتهرد كافقه  مةه السحربة ، لكامرؿ ن جه ،  –ر ي هللا  نه  –
  لألامة ، كحسكؿ أسبرب اقت ت تعزير  بامر ككفكر  مامه ، كحسف اوتةرر 

أك كرنت كلكف زاد النرس  ميهر  يرد هـ لـ ةكف امثمهر  مى  هد رسكؿ هللا 
أك تتربعكا فيهر . كقد اتوذ درة ة رب بهر امف ةستحا ال رب ، كاتوذ دارال 

 (.ٔ)لمسجف ، ك رب النكاوح حتى بدا شعرهر "
د فػي ذلػؾ كمػه. قػرؿ ابػف العر ػي:" كقرؿ ابػف العر ػي:"فال يجػكز أف يتعػدى الحػ

كهذا امر لػـ يتػربع النػرس فػي الشػر كال احمكلػت لهػـ الامعرسػي، حتػى يتوػذكهر 
كةعطفكف  ميهر برلهكادة فال يتنرهكا  ف امنكر فعمك ، فحينوػذ تتعػيف (ٕ)« راكة

الشػػدة كيػػزاد الحػػد   جػػل زيػػردة الػػذنب. كقػػد أتػػي  امػػر بسػػكراف فػػي رام ػػرف 
الوامر ك شريف لهتؾ حرامػة الشػهر. فهكػذا يجػب أف ف ر ه امروة، ثامرنيف حد 

تركػب العقكبػرت  مػى تغمػةظ الجنرةػرت كهتػػؾ الحرامػرت. كقػد لعػب رجػل بسػػبي 
ف ر ه الكالي ثالثامروة سك  فمـ ةغيػر امرلػؾ حػيف بمغػه، فكيػف لػك رأى زامرننػر 
هػػذا بهتػػؾ الحرامػػرت كاالسػػتهترر برلامعرسػػي، كالتظػػرهر برلامنػػركر ك ةػػع الحػػدكد 

بيد لهر في امنسب الق رة، لامرت كامدا كلـ يجرلس أحدا، كحسػبنر كاستةفر  الع
 (ٖ)هللا كنعـ الككيل".

ك ف أبي ك رة الكمبي قرؿ: أرسمني ورلد بف الكليد إلى  امر، قرؿ فأتيته كامعػه 
 ثامػػرف بػػف  فػػرف ك بػػد الػػرحامف بػػف  ػػكؼ ك مػػي كطمحػػة كالز يػػر كهػػـ امعػػه 

ني إلةػؾ كهػك ةقػرأ  مةػؾ امتكوكف في الامسػجد فقمػت: إف ورلػد بػف الكليػد أرسػم

                                           

( ، كامثمػػػػػػه فػػػػػػي زاد الامعػػػػػػرد البػػػػػػف ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٔ( إ رثػػػػػػة المهفػػػػػػرف البػػػػػػف القػػػػػػةـ:)ٔ)
 ( .ٖٔٔ/ٖالقةـ:)

 (ل راكة: العردة كشدة الشهكة.ٕ)
 (.ٗٙٔ/ ٕٔ)(، كذكر  القرطبي في تفسير  ٖٖ٘/ ٖ(أحكرامرلقرآنالبنرلعر ي )ٖ)
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السالـ كةقكؿ: إف النرس قد انهامككا في الوامر! كتحػرقركا العقكبػة فةػه، فقػرؿ 
ذا هذى افترى   امر: هـ هؤال   ندؾ فسمهـ. فقرؿ  مي: نرا  إذا سكر هذى كا 
ك مى الامفتري ثامرنكف، قرؿ فقرؿ  امر: أبم  سرحبؾ امر قػرؿ. قػرؿ: فجمػد ورلػد 

كػرف  امػر إذا أتػي برلرجػل ال ػعيف الػذي كرنػت ثامرنيف ك امػر ثامػرنيف. قػرؿ: ك 
 (ٔ)امنه الزلة  ر ه أر عيف، قرؿ: كجمد  ثامرف أة ر ثامرنيف كأر عيف".

تتفا الشريعة اإلسالامةة امع القرنكف االتحردي في أنه اليجكز تكقةع  صبًَٛب:
التدابير الامنسكص  ميهر  مى شوص دكف أف يثبت ارتكربه لفعل ةعد  

حرلته تستد ي تطبيا هذا اإلجرا  حفرظرل  مى  القرنكف جريامة ،ككرنت
( امف قرنكف العقكبرت ٔ/ٜٕٔسالامة الامجتامع ،كذلؾ إ امرالل لنص الامردة )

االتحردي،كيتجمى ذلؾ بك ح في امكقف الشريعة اإلسالامةة امف وطكرة 
 الامجنكف كالتدابير الكاجبة تجرهه حامرةة لمامجتامع امف شر  .

 مةه العامل في قرنكف العقكبرت االتحردي اتفرؽ الفقه اإلسالامي امع امر صبَٛب:
فةامر يتعما بطرك  العرهة العقمةة بعد النطا برلحكـ ،فرلراجح امف امذاهب 
الفقهر  الفقه أف الامسؤكلةة الجنروةة ترتفع  ف الجرني امف كقت ُطرك  
إ رقته إذا كقع الةأس امف شفروه ،  ف تنفيذ العقكبرت امف برب التكميف ، 

( امف قرنكف العقكبرت ٖٖٔلامجنكف،كرد في الامردة )كالتكميف ُرفع  ف ا
االتحردي امر نسه:" إذا كقع الفعل الامككف لمجريامة امف شوص تحت تأثير 
حرلة جنكف أك  رهة في العقل أك امرض نفسي أفقد  القدرة  مى التحكـ في 
تسرفرته بسفة امطمقة ، حكامت الامحكامة بنيدا ه امأكى  الجةرل كفقرل 

ر قرار امف كزير العدؿ بعد أوذ رأي كزير السحة لألك رع التي ةسدر به
                                           

 (٘ٙٔ/ ٕٔ(تفسيرالقرطبي )ٔ)
 



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٔ٘ٗ 

.كيتوذ التدبير ذاته برلنسبة إلى امف ةسرب بنحدى هذ  الحرالت بعد سدكر 
 الحكـ".

كامف والؿ امر ةسبا يت ح بجال  أف الشريعة اإلسالامةة تتوذ امف 
التدابير االحترازية كسيمة لحامرةة الامجتامع امف شر الوطكرة اإلجراامةة أك 

ليبقى الامجتامع آامنر امطامونر ،كتأتي القكانيف الك عةة الراشدة  الجنكح إليهر
لتسمؾ هذا السبيل ،امامر يجعمهر تتسا امع أحكرـ الشريعة فةامر ةقر  العقل 

 الراجح كالينكر ،كهذ  سامة امف سامرت الشريعة اإلسالامةة. 
 نشادلطهت انضب

ادلمبسَخ ثني لبٌَٕ األحذاس اجلبحنني ٔادلششدٍٚ ٔثني انفمّ 
 يٙاإلعال

برلامقررنػػة بػػيف الفقػػه اإلسػػالامي كامػػر  مةػػه العامػػل فػػي قػػرنكف العقكبػػرت 
االتحردي ،كقرنكف ا حداث الجرنحيف كالامشرديف ،ةظهر لي الكثير امف كجػك  

 االتفرؽ بينهامر،كامف هذ  الكجك :
 أٔالً: لبثهٛخ انزذاثري نهزؼذٚم ٔانزخفٛف ٔاإلَٓبء :

،تجػػد الػػنص  مػػى ذلػػؾ ففػػي امجػػرؿ قػػرنكف ا حػػداث الجػػرنحيف االتحػػردي 
( امػػف قػػرنكف ا حػػداث  مػػى أنػػه :"لمامحكامػػة امػػف تمقػػر  ٖكا ػػحرل فػػي الامػػردة )

نفسهر بعد االطالع  مى التقررير التي تقدـ إليهػر أك بنػر   مػى طمػب الحػدث 
أكامف له حا الكالةة  مةه أك الامسػؤكؿ  نػه بحسػب ا حػكاؿ تعػديل التػدابير 

رؤهػػر ،كةكػػكف حكػػـ الامحكامػػة فػػي الامحكػػـك بهػػر  مػػى الحػػدث أك كقفهػػر أك إنه
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جامةػػع ا حػػكاؿ  يػػر قربػػل لمطعػػف كاليجػػكز تجديػػد الطمػػب قبػػل انق ػػر  ثالثػػة 
 (ٔ) أشهر امف سدكر الحكـ الامذككر."

كفػػي الشػػريعة اإلسػػالامةة تعػػد التػػدابير امػػف العقكبػػرت التعزيزيػػة التأديبةػػة 
 (ٕ) ( .التعزير: هك التأديب  مى ذنكب لـ تشرع فيهر الحدكد،قرؿ الامركردي:" 
 )التعزير: هك العقكبة الامشػرك ة  مػى جنرةػة ال حػد فيهػر( كقرؿ ابف قداامة:"

،كةقرر ابف القةـ رحامه هللا تعػرلى أنػه لػةس  قػل التعزيػر حػدا امقػدرا كلػـ  (ٖ)
حػد امقػدر(  -أي التعزيػر -ةحؾ في ذلؾ والفر كفي هذا ةقكؿ  :")لةس  قمػه

. (ٗ) 
ةـ رحامه هللا تعرلى الوالؼ في أكثػر أامر في أكثر التعزير:فقد حكى ابف الق

 -أي أحػد ا قػكاؿ -التعزير  مى أر عة أقكاؿ كدلل  مى قكليف امنهر،أحػدهامر 
أنػػه بحسػػب الامسػػمحة ك مػػى قػػدر الجريامػػة فيجتهػػد فةػػه كلػػي ا امػػر( ،كهػػك 

                                           

 ( امف قرنكف ا حداث الجرنحيف كالامشرديف االتحردي.ٖالامردة ) – (ٔ)

 .ٖٕٙا حكرـ السمطرنةة  لمامركردي ،ص: – (ٕ)

 ( ٖٚٗ/ٓٔالامغني امع الشرح الكبير،ابف قداامة)  – (ٖ)

 .   ٖٙٓالطرؽ الحكامةة ص/ – (ٗ)
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. كاوتػرر  (ٕ) )كالكجه الامقدـ امف امذهب الشرفعي  (ٔ) الامعتامد امف امذهب امرلؾ
 (ٗ) .. كشي  اإلسالـ ابف تةامةة امف الحنربمة (ٖ) أبك يكسف امف الحنفةة 

كالػراجح فػي التقػدير هػك:أف كقد كجد امػف الفقهػر  امػف قػرؿ بوػالؼ ذلػؾ ،
التعزيػػر ال يتقػػدر بقػػدر امعمػػـك بػػل هػػك بحسػػب الجريامػػة فػػي جنسػػهر كسػػفتهر 

 ككبرهر كسغرهر. 
كفي هذا ةقكؿ ابػف القػةـ:"ثـ لامػر كرنػت امفرسػد الجػراوـ بعػد امتفركتػة  يػر 

كهػػي امػػر بػػيف النظػػرة كالومػػكة  -طة فػػي الشػػدة كال ػػعف كالقمػػة كالكثػػرةامن ػػب
جعمت  قكبرتهر راجعة إلػى اجتهػرد ا وامػة ككالة ا امػكر، بحسػب  -كالامعرنقة

الامسػػمحة فػػي كػػل زامػػرف كامكػػرف، كبحسػػب أر ػػرب الجػػراوـ فػػي أنفسػػهـ، فامػػف 
سػػكى بػػيف النػػرس فػػي ذلػػؾ ك ػػيف ا زامنػػة كا امكنػػة كا حػػكاؿ لػػـ ةفقػػه حكامػػة 

لشػرع، كاوتمفػت  مةػػه أقػكاؿ السػػحربة، كسػير الومفػر  الراشػػديف ككثيػر امػػف ا
النسكص، كرأى  امر قد زاد في حد الوامر  مى أر عػيف كالنبػي ا إنامػر جمػد 
أر عيف، ك زر بأامكر لػـ ةعػزر بهػر النبػي ا، كأنفػذ  مػى النػرس أشػةر   فػر 

نامػػر أتػػى امػػف قسػػكر  مامػػه  نهػػر النبػػي ا ، فػػةظف ذلػػؾ تعرر ػػر كتنرق ػػر كا 
 (٘) كفهامه كبر التكفيا" .

                                           

 .ٕ/ٜٕٙانظر: جكاهر اإلكميل  – (ٔ)

 .ٕٕ/ٛنهرةة الامحترج  – (ٕ)

 .ٜ٘ٔ/ٚ، كنيل ا كطرر ٘ٔٔ/٘شرح فتح القدير   – (ٖ)

      ٚٓٔالسةرسة الشر ةة ص/ – (ٗ)

 (    .ٜٓٔ/ٕانظر:إ الـ الامكقعيف البف القةـ ) - (٘)
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كفي )إ رثة المهفرف( ذكر أف ا حكرـ  مى نك يف: نكع ال يتغير بحرؿ 
الحدكد الامقدرة  مى الجراوـ. كنكع يتغير حسب الامسمحة كامقردير التعزيرات 

 فقرؿ فيهر :"
قت ر  الامسمحة له، زامرنر كامكرنر كحرال )النكع الثرني: امر يتغير بحسب ا

كامقردير التعزيرات كأجنرسهر كسفرتهر، فنف الشررع ينكع فيهر بحسب 
 (ٔ) الامسمحة ... ".

 صبًَٛب: ػذو رؼبسض رذاثري األحذاس يغ انششٚؼخ اإلعاليٛخ :
إذا ارتكب الحدث جريامة ،فمةس هنرؾ امر ةحكؿ دكف تطبيا الامحكامة 

بير التي ينص  ميهر قرنكف ا حداث ، مى الر ـ امف لتدبير أك أكثر امف التدا
أف قرنكف الامحركـ الشر ةة يجعل ا حداث الجرنحيف امحككامة برلشريعة 
اإلسالامةة ،امر داـ أف تمؾ التدابير ةحكـ بهر برإل رفة إلى تكقةع  قكبة امف 
جنس   قكبة الحد ، ندامر يدرأ الحد  ف الحدث،كامر في حرلة الزنر كالمكا  

عرض كالسرقة ،فامف الامقرر أف تأديب السغير امف القكا د الامعامكؿ كهتؾ ال
بهر في الشريعة اإلسالامةة ،كفي هذا ق ت الامحكامة اإلدارية االتحردةة 
العمةر بأنه :"يؤدب السغير دكف الكبير ،كفي حرشةة الدسكقي :"كذكر أنكاع 

الفعل التعرزير التي يرجع فيهر الجتهرد اإلامرـ بر تبرر القرول كالامقكؿ ك 
كفي حرشةة  (ٕ)بقكله:" حبس فةامر فةه ظف ا دب كرج النفس ،كلك لكامرل 

كفي الشرح السغير  (ٖ)الورشي :التعرزير يرجع فيهر إلى اجتهرد اإلامرـ 
                                           

 (   ٖٖٔ/ ٔإ رثة المهفرف،البف القةـ)  - (ٔ)

 (ٖٗ٘/ٗحرشةة الدسكقي ،ابف  رفة) - (ٕ)

 (ٕٖٗ/ٛحرشةة الورشي) - (ٖ)
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:ك زر الحركـ برجتهرد  الوتالؼ النرس في أقكالهـ كأفعرلهـ كذكاتهـ 
 (ٔ)لامعسةة ،كهي امر لةس  حد إسقرطهر.."

 حلذس:حتذٚذ عٍ اصبنضب: 
اتفػػػػرؽ الفقػػػػه اإلسػػػػالامي كالقػػػػرنكف االتحػػػػردي )قػػػػرنكف ا حػػػػداث الجػػػػرنحيف 
كالامشرديف(في تحديد سف الحدث،كيتفا هػذا امػع امػر  مةػه العامػل فػي قػرنكف 
ا حػػداث الجػػرنحيف كالامشػػرديف االتحػػردي ،فطبقػػرل لػػنص الامػػردة ا كلػػى امػػف 

ت ارتكػرب القرنكف فنفَّ الحدث هك امف لـ يتجركز  امر  ثامرني  شرة سػنة كقػ
 الفعل امحل الامسر لة أك كجكد  في إحدى حرالت التشرد .

كةحسب العامر برلتقكةـ الامةالدي كلػةس بػرلتقكةـ الهجػري كذلػؾ كفػا أحكػرـ 
 ـ . ٜٙٚٔ( لسنة ٜ( امف قرنكف ا حداث االتحردي رقـ )ٕالامردة )

كفػػي  ػػك  امػػر تقػػدـ ق ػػت الامحكامػػة االتحردةػػة العمةر:"بػػأف امنػػر  الامسػػوكلةة 
ةػػة شػػر رل هػػك البمػػكغ كالعقػػل ، فػػنذا ثبػػت البمػػكغ بأامػػررة أك سػػف تثبػػت الجنرو

ا همةػػة الكراممػػة ل نسػػرف ، فةكػػكف امسػػوكالل امسػػوكلةة كراممػػة امػػر داـ قػػد بمػػ  
:"رفػػع القمػػـ  ػػف ثالثػػة: ف السػػبي حتػػى ةحػػتمـ كالنػػروـ حتػػى  ػػرقالل، لقكلػػه

 .(ٕ)ةستةقظ كالامجنكف حتى ةفيا"

                                           

 (ٖ٘ٓ/ٗالشرح السغير  حامد الدردير)– (ٔ)

 ( الطعةةةن رقةةة  63/66/6111= ين ةةةر: حكةةة  المحكمةةة  االتحاديةةة  العميةةةا فجبا ةةةف فشةةةرعف 
قضةةةا ي  .المصةةةدر: مجموعةةة  أحكةةةا  المحكمةةة   26( ل ةةةن  646فالطعةةةن رقةةة   66/6111 

(61رق    384  فص 2222ط  26فت   

 سبا توريجه (ٕ)



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٜٔٔ٘ 

ة اإلسالامةة في هذا السػدد نجػد أف القػرنكف كبرلامقررنة بيف امر قررته الشريع
اإلامػػرراتي قػػد أوػػذ بامػػر قػػرر  فقهػػر  الشػػريعة اإلسػػالامةة ، فحػػدد سػػف التامييػػز 

( امػف قػرنكف العقكبػرت االتحػردي ٕٙبتامرـ السربعة، حيث نست الامردة رقـ )
 مى أف:" ال تقرـ الد كى الجنروةة  مى امف لـ ةكف كقت ارتكرب الجريامػة قػد 

 ف  امر ...". أتـ السربعة ام
ففي هذ  الامرحمة ال ةسر ؿ السغير جزاوةػرل ، فػال تكقػع  مةػه  قكبػة أك 
تػػدبير ،  نَّػػه ةعتبػػر  يػػر اماميػػز  كال يجػػكز إقرامػػة الػػد كى فػػي امكاجهتػػه ، لػػذا 

ـ  مػػى ٜٙٚٔلسػػنة  ٜ( امػػف قػػرنكف ا حػػداث االتحػػردي رقػػـ ٙتػػنص الامػػردة)
الػػذي لػػـ يبمػػ  امػػف العامػػر أنػػه:" ال تقػػرـ الػػد كى الجزاوةػػة  مػػى الحػػدث الجػػرنح 

سبع سػنيف كراممػة ، كامػع ذلػؾ يجػكز لجهػرت التحقيػا كالامحػركـ أف تػأامر فػي 
جامةػػع ا حػػكاؿ برتوػػرذ اإلجػػرا ات التر كةػػة أك العالجةػػة الامنرسػػبة لحرلػػة هػػذا 

 الحدث إذا رأت  ركرة لذلؾ ".
ك نػػػر ل  مةػػػه فػػػنف الحػػػدث فػػػي هػػػذ  الامرحمػػػة إذا ارتكػػػب جريامػػػة تنتفػػػي 

اوةػػة بشػػكل امطمػػا   كبرلتػػرلي ال تقػػرـ  مةػػه الػػد كى الجزاوةػػة امسػػؤكليته الجز 
. فػال ةسػح أف تتوػذ اإلجػرا ات القرنكنةػة فػي (ٔ)كذلؾ لعدـ تػكافر اإلدراؾ لدةػه

امكاجهته ، كال أف تكقع  مةه  قكبة  ف فعل تتكافر فةه أركرف الجريامة ، فنذا 
سػػرص أك ارتكػػب السػػغير قبػػل بمك ػػه السػػربعة أةػػة جريامػػة تكجػػب الحػػد أك الق

التعزيػػر فػػال ةعرقػػب  ميهػػر جنروةػػرل كال تأديبةػػرل .ككػػذلؾ الحػػرؿ برلنسػػبة لمامرحمػػة 
 الثرنةة.

                                           
االتحردي لدكلة اإلامررات العر ةة الامتحدة:  نرـ ب  نرـ ،  شرح قرنكف العقكبرت (ٔ)

 .ٜٙ٘ص
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كالفػرؽ بػيف هػذ  الامرحمػة كالامرحمػة التػي قبمهػر: أف السػبي فػي امرحمػػة 
ف كرف  ير برل  ، كالتوفيف هنػر ةظهػر فػي  ػدـ  التامييز ةعزر ق  نَّه  رقل كا 

( امػف ٚ.فتػنص الامػردة )(ٔ)دـ حػدِّ القسرص امنه ، كفػي  ػدـ قطعػه ، كفػي  ػ
قرنكف ا حداث االتحردي  مى أنَّػه:" إذا ارتكػب الحػدث الػذي أتػـ السػربعة كلػـ 
يبم  السردسة  شرة امف  امػر  جريامػة امعرقبػرل  ميهػر فػي قػرنكف الجػزا  أك أي 

 .(ٕ)قرنكف آور حكـ القر ي برتورذ امر يرا  امف التدابير"
يتفػػا الفقػػه كالقػػرنكف فػػي حكػػـ  دراك التةةا :وفةةف المرحمةة  الثالثةة  وىةةف مرحمةة  اإل

تسرفرت الحدث والؿ هذ  الامرحمػة فامتػى بمػ   السػبي سػف الرشػد أّي بمك ػه 
الثرامنػػة  شػػر  رامػػرل ، فننَّػػه ةكػػكف امسػػوكالل جنروةػػرل  ػػف جراوامػػه أةَّػػرل كػػرف نك هػػر 

 .(ٖ)فةحّد إذا زنر أك سرؽ أك شرب ، كةعزر بكل أنكاع التعرزير
فػػي هػػذ  الامرحمػػة جريامػػة فننػػه يجػػكز لمامحكامػػة أف فػػنذا ارتكػػب الحػػدث 

تحكـ  مةه بعقكبة اموففػة أك أف تحكػـ  مةػه بتػدبير امػف التػدابير الامنسػكص 
 ميهر . كامعنى ذلؾ أف التدابير هنر جكازية لمامحكامة ، كامر أنهر بديمة لمعقكبة 

( امف قرنكف ا حداث االتحردي  مى أنَّه: "إذا ارتكػب الحػدث ٛ.فتنص الامردة )
ي أتـ السردسة  شرة جريامة امعرقبرل  ميهر في قػرنكف الجػزا  أك أي قػرنكف الذ

                                           
الظركؼ الامشددة كالاموففة في  قكبة التعزير في الفقه اإلسالامي: نرسر  مي نرسر  (ٔ)

هػ ٕٔٗٔ، امطبعة الامدني ، امسر ، الطبعة ا كلى ،  ٖٓٛ-ٖٛٚالومةفي، ص
 ـ .ٕٜٜٔ

امررات العر ةة الامتحدة:  نرـ ب  نرـ ، شرح قرنكف العقكبرت االتحردي لدكلة اإل (ٕ)
 .ٜٙ٘ص

 . ٖٕٔ-ٖٕٓأحكرـ شرب الوامر في الشريعة اإلسالامةة: الامنير أحامد لككه ، ص (ٖ)
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آور جرز لمقر ي أف ةحكـ برتورذ امر يرا  امػف التػدابير الامنسػكص  ميهػر فػي 
 .(ٔ)هذا القرنكف بدالل امف العقكبرت الامقررة "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . ٜٚ٘شرح قرنكف العقكبرت االتحردي لدكلة اإلامررات العر ةة:  نرـ ب  نرـ ، ص (ٔ)
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 اخلبدتخ
 الحامد  رب العرلاميف ،كالسالة اسالـ  مى أشرؼ الامرسميف كبعد

فػػنف التػػدابير االحترازيػػة أداة امػػف أدكات امقركامػػة الجريامػػة ،تجػػد أسػػكلهر 
ك ػػػػكابط تطبةقهػػػػر فػػػػي السةرسػػػػة الجنروةػػػػة الشػػػػر ةة بسػػػػكرة سػػػػبقت بهػػػػر 
التشريعرت الجنروةة الامعرسرة ،امع تقريػر سػمطة كلػي ا امػر فػي فعػل امػر فةػه 
 امسػػمحة حسػػامرل لامػػردة الفسػػرد ،فػػي إطػػرر الكثيػػر امػػف ال ػػكابط كالقكا ػػد التػػي
كرف لهر  ظةـ ا ثػر فػي حامرةػة الامجتامػع امػف بػراثف اإلجػراـ كشػركر  ،فغػدت 

كورسػػػة فػػػي زامػػػف التشػػػريع ا كؿ كاحػػػة لألامػػػف  –الامجتامعػػػرت اإلسػػػالامةة 
 كا امرف.

هذا كقد قسامت بحثي هذا إلى تامهيد كفسميف كورتامة ،انتهيت امنهػر إلػى 
  دة نتروت أهامهر:

الجنروةػة التػي يػراد امنهػر  التدابير االحترازيػة امػف أهػـ أدكات السةرسػة .3
قطع دابر الجريامػة ،كهػذا امامػر اتفػا فةػه الفقػه الجنػروي اإلسػالامي امػع الفقػه 

 الجنروي الك عي.
تعد دكلػة اإلامػررات العر ةػة الامتحػدة امػف أهػـ الػدكؿ التػي اتوػذت امػف  .4

ا دكات امػر ةكػبح جامػرح الجريامػة،في إطػػرر امنظكامػة قرنكنةػة امتكراممػة ،سػػكا  
االتحػػردي ،أك قػػرنكف ا حػػداث الجػػرنحيف كالامشػػرديف امنهػػر قػػرنكف العقكبػػرت 

قكذلؾ لامر تتامتع به الدكلة امف اميزات امجتامعةة ،تستك ب  مى أر هر الكثير 
امف جنسةرت العرلـ ،ا امر الذي ةستكجب اتورذ التدابير لتحقيػا هػذا الهػدؼ 
،امامر جعمهر ذات سامعة راودة في امجرؿ ا امف العرـ ،كالةقظة الامجتامعةػة نحػك 

 ة الجريامة.امكرفح
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توتمف التدابير االحترازية  ف العقكبػة ،كتكتسػب قػكة  نهػر ،كتتامتػع  .5
 السمطة العرامة بامركنة في تقرير امر ترا  امنرسبرل لقطع دابر الجريامة .

تتجمى أهامةة التدابير الكقروةة في أنهر تحرص  مى حامرةة الحريػرت   .6
 نهػر الكسػػيمة العرامػة ، فأ مػب هػذ  التػػدابير ال امفػر لمامجتامػع امػػف اتورذهػرق 

الكحيدة لكقريته امف وطكرة الشؾ فيهر ،كذلؾ امثل تدبير إيداع الامجػرنيف فػي 
امؤسسة لمعالج. ك ذلؾ فنف التػدابير تسػعى إلػى إ ػردة إدامػرج الجػرنحيف امػف 
 دةامي الامسؤكلةة كالامعترديف داوػل الامجتامػع فرلتػدبير الػذي ة ػع الامجنػكف 

هذا الامجنكف كذلػؾ بنةالامػه  في امستشفى لمعالج ال ةقسد به الامشرع امعرقبة
نامر الامقسكد به التحفظ  مةػه ك الجػه إذا   ف الجريامة التي ارتكبهر سربقر كا 

 لامجتامع ،امف ذكي الوطكرة اإلجراامةة.أامكف 
ـ  مػػػى نظػػػرـ ٜٚٛٔلسػػػنة ٖنػػػص قػػػرنكف العقكبػػػرت االتحػػػردي رقػػػـ  .7

 "ٕٗٔ-ٜٓٔالتدابير االحترازية في البربيف السربع كالثرامف امنه )الامػكاد امػف 
امقسامرل إةرهر إلى "تػدابير جنروةػة " ك"تػدابير الػدفرع االجتامػر ي"كةطبا هػذاف 
النك ػػرف امػػف التػػدابير  مػػى الامجػػراميف البػػرلغيف .كبػػرلرجكع إلػػى أحكػػرـ هػػذيف 
النك يف امف التدابير نالحظ أف تدابير النكع ا كؿ  ال تطبا إالَّ في حرلة امػف 

ف ذلػػػؾ حرلػػػة الوطػػػكرة ثبػػػت ارتكربػػػه لمجريامػػػة ، كتػػػكافرت بشػػػأنه ف ػػػالل  ػػػ
امف قرنكف العقكبػرت  ٜٕٔاإلجراامةة .كهي التي كرد النص  ميهر في الامردة 

 االتحردي.
وص الامشرع اإلامػرراتي الامتهامػيف الامسػربيف بعرهػة  قمةػة أك امػرض  .8

نفسػػي بأحكػػرـ را ػػى فيهػػر امكاجهػػة الحرلػػة التػػي ةككنػػكا  ميهػػر فػػي الامػػكاد) 
 (امف قرنكف اإلجرا ات الجزاوةة.ٚٛٔ ٗٛٔ



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٔٙٗ 

هػػت الامشػػرع فػػي دكلػػة اإلامػػررات العر ةػػة الامتحػػدة ا وػػذ برلسةرسػػة ن .9
 -الامعر ػػػيف لمجنػػػكح  -الجنروةػػػة فػػػي امعرلجػػػة ق ػػػرةر ا حػػػداث الامشػػػرديف 

بتكقةػػع التػػدابير الكقروةػػة كالتهذيبةػػة كالعالجةػػة كاإلسػػالحةة بػػدالل امػػف تكقةػػع 
ريامة العقكبة الجسدةة الامؤلامة كرلتي تفرض  مى البرلغيف الامتكرطيف في الج

امػف  ٘ٔ. كامف هذ  التدابير التػي نػص  ميهػر الامشػرع اإلامػرراتي فػي الامػردة 
كالتػػي يجػػكز اتورذهػػر فػػي  ـٜٙٚٔلسػػنة  ٜقػػرنكف ا حػػداث االتحػػردي رقػػـ 
االوتبػػػػػػرر  -ٖالتسػػػػػػمةـ  -ٕالتػػػػػػك ي   -ٔشػػػػػػأف الحػػػػػػدث هػػػػػػي كرلتػػػػػػرلي: 

 -ٙحظػػر امامررسػػة  امػػل امعػػيف  -٘امنػػع ارتةػػرد أامػػركف امعينػػة  -ٗالق ػػروي
اإليداع في امأكى  الجي أك امعهد تأهيل أك دار  -ٚبرلتدريب الامهني اإللزاـ 

 اإلبعرد امف البالد . -ٛلمتر ةة أك امعهد ل سالح حسب ا حكاؿ 
الشريعة اإلسالامةة امبنرهر  مى الحكامػة فػي كػل شػي  ،كدر   .11

أسػػػبرب الوطر،كالامكازنػػػة بػػػيف ا  ػػػرار ،فػػػي إطػػػرر الكثيػػػر امػػػف النسػػػكص 
ةػػػة الامورجػػػة  ميهػػػر ، كأهامهػػػر أنػػػه  نػػػد تعػػػررض الشػػػر ةة ،كالقكا ػػػد الفقه

ال ػػرريف يجػػب تحامػػل ا دنػػى لػػدفع ا  مػػى ق كهػػذا هػػك ا سػػل الامعتبػػر فػػي 
 امسألة التدابير االحترازية كالكقروةة. 

اإلبعػػرد امػػف أهػػـ التػػدابير التػػي  رلجتهػػر الشػػريعة اإلسػػالامةة  .11
في  كك عت لهر امف ال كابط امر ةكفل تحقيا الغرض امنهر ككردت تطبةقرته

امجرؿ زنر  ير الامحسف ،كامنػه إبعػرد ا جنبةػة  ػف ا جنبػي امػر أامكف،لةكػكف 
كسيمة نرجعة في حامرةة الامجتامع امػف شػر ّ،كلعل امػر فعمػه الفػرركؽ  امػر بػف 

امسػػدر فتنػػة النسػػر  –امػػف نفػػي نسػػر بػػف حجػػرج –ر ػػي هللا  نػػه -الوطَّػػرب
نَّامر ا تبر   ،وير دليل  مى أهامةة هذا التدبير ،حيث  لـ ةعتِبر الفتى امذنبلر، كا 

 ، امسػػدَر وطػػكرٍة  مػػى النسػػر  ك مػػى نفِسػػهق  نَّػػه بحسػػنه سػػكؼ ةفسػػدهفَّ
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ك ن جربهفَّ به سكؼ ةفسْدَنه، فرأى أف يتَّوذ حةرله تدبيرلا كقروةِّر أك احترازيِّػر، 
 ةحكؿ دكف استفحرؿ  ررِ  كزيردة وطر 

 توتِمف التَّدابير االحترازيَّػة فػي امفهػـك الفْقػه اإلسػالامي  نهػر .12
في امفهـك الفْقه الغر ي، فهي  ند اآلوريف تشاَمل إلى جرنب الغَرض الكقروي 
ػػر جعػػل الػػبعَض ُةْطِمػػا  ػػر آَوػػر هػػك الغػػرض اإلسػػالحيق امامَّ أك االحِتػػرازي  ر ل
ػػر كْسػػَف التَّػػدابير اإلسػػالحةة، دكف أف ةفِطنػػكا إلػػى أفَّ اإلسػػالح   مْيهػػر أحةرنل

 كلةس الغرةة ا سرسةَّة.لةس هك الغرةَة الكحيدة لهذ  التدابير، بل 
ة ال ػرر  .13 اميزت الشػريعة اإلسػالامةة بػيف الجػراوـ  ِبحسػب شػدَّ

الامترتِّب  مْيهػر، أك درجػة الوَطػر التػي تت ػامَّنهر، أك بحسػب القْسػد الامتػكفر 
كامػػر  –لػػدى اُمْرَتكبهػػر، أك بحسػػب الحقػػكؽ التػػي كقَعػػْت ا تػػدا   مْيهػػر...إل  

ـ النَّػرقص الػذي تكشػف  نػه أحػكاؿ اميزت بػيف حػرلتي اإلجػراـ الكرامػل كاإلجػرا
ر ِبحسػب  ة ك ػعفل ر لمحرلة ا كلى  قربلر يتفركت شػدَّ الشوص أك ظركفه، فتقرِّ
ر لمحرلة الثرنةة تدبيرلا يتال ـ امع امر ُتػكحي بػه حرلػة  نكع الُجْرـ كدرجته، كتقرِّ

وص امف وطٍر أك امر ةسامَّى في االسِطالح الحديث: "الحرلة الوطرة".  الشَّ
ريعة اإلسػػػالامةة حامرةػػػة ورسػػػة لػػػذكي العرهػػػرت أكجبػػػت الشػػػ .14
حامرةة إلنسرنيته ،فمـ تجز التعدي  مى –كرلامجنكف كامف في حكامه –العقمةة 

حقػػه فػػػي الحةػػرة ،أك التجنػػػي  مػػػى أ  ػػر   التنرسػػػمةة بػػدافع حامريتػػػه امػػػف 
 الرذيمة ،كجعمت ذلؾ جنرةة امتكراممة . 

 
 وفف الختا  فان البحث يوصف بمايمف:

ة اتورذ التدابير الالزامة حامرةة لمامجتامع امػف بػراثف زيردة الك ي بأهامة -1
 الجريامة ،كدكر الامجتامع في حامرةة امنظكامة القةـ امف اال تدا   ميهر .



 

  

 

  امنهر اإلسالامي الفقه كامكقف امرراتةةاإل القكانيف في االحترازيةالتدابير 
 الجرامعةة الكمةة( الشريعة قسـ)  القرنكف  ،كمةة ظبي أبك ،جرامعة الامشجري  سرلـ أحامد ليمى/د 

 

ٔٔٙٙ 

العامػػل  مػػى تكسػػةع قر ػػدة اإلسػػالح الامجتامعػػي امػػف وػػالؿ إطػػرر أثػػر  -2
السةرسة الجنروةة الشر ةة فػي حامرةػة الامجتامػع فػي إطػرر الامػنهت اإلسػالامي 

 الامتكرامل .
لشػػريعة اإلسػػالامةة فػػي ك ػػع بػػراامت اإلسػػالـ الامجتامعػػي إبػػراز دكر ا -3

لقطع الطريا  مػى د ػرة العمامرنةػة ،كتنحةػة اإلسػالـ جرنبػرل أف ةسػكد كةحكػـ 
 في إطرر امنهت امتكرامل امف الرشد كالكسطةة .

 واحلمد هلل رب العاملني
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 أْى ادلصبدس ٔادلشاعغ
 القرآف الكريـ. .1
 القرهرة. –دي، النرشر: دار الحديث ا حكرـ السمطرنةة،الامركر  .2
 –أحكػػػرـ القػػػرآف البػػػف العر ي،النرشػػػر: دار الكتػػػب العمامةػػػة، بيػػػركت  .3

 ـ. ٖٕٓٓ -هػ  ٕٗٗٔلبنرف،الطبعة: الثرلثة، 
اإلحكػػػرـ فػػػػي أسػػػكؿ ا حكػػػػرـ لمعالامػػػػة  مػػػي بػػػػف ب اآلامػػػػدي، دار  .4

بيػػػركت ، الطبعػػػة  –الريػػػرض كدار ابػػػف حػػػـز  –السػػػامةعي لمنشػػػر كالتكزيػػػع 
 ـ .ٖٕٓٓهػ ٕٗٗٔ –كلى ا  

اإلسربة في تامييز السػحربة البػف حجػر، النرشػر: دار الكتػب العمامةػة  .5
 هػ. ٘ٔٗٔ -بيركت،الطبعة: ا كلى  –

إ الـ الامكقعيف  ف رب العرلاميف، ب بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  .6
هػػ(تحقيا: ب  بػػد السػػالـ ٔ٘ٚشػامس الػػديف ابػػف قػةـ الجكزيػػة )الامتػػكفى: 

 -هػػػ ٔٔٗٔييركت،الطبعػػة: ا كلػػى،  –ر: دار الكتػػب العمامةػػة إبراهةـ،النرشػػ
 ـ.ٜٜٔٔ
إ رثة المهفرف امف امسريد الشةطرف: ب بف أبي بكر بف أيكب بف  .7

هػ(الامحقا: ب حرامد ٔ٘ٚسعد شامس الديف ابف قةـ الجكزية )الامتكفى: 
 الفقي،النرشر: امكتبة الامعررؼ، الريرض، الاماممكة العر ةة السعكدةة.

جتهد كنهرةة الامقتسد، أبك الكليػد ب بػف أحامػد بػف ب بػف بداةة الام .8
هػػ(النرشر: ٜ٘٘أحامد بف رشد القرطبي الشهير بربف رشد الحفيػد )الامتػكفى: 

 -هػػػػػ ٕ٘ٗٔالقرهرة،الطبعػػػػة: بػػػػدكف طبعػػػػة،ترري  النشػػػػر:  –دار الحػػػػديث 
 ـ. ٕٗٓٓ
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البداةػػػة كالنهرةػػػة،أبك الفػػػدا  إسػػػامر يل بػػػف  امػػػر بػػػف كثيػػػر القرشػػػي  .9
هػػػػ(النرشر: دار الفكر، ػػػرـ النشػػػر: ٗٚٚثػػػـ الدامشػػػقي )الامتػػػكفى:  البسػػػري 
 ـ. ٜٙٛٔ -هػ  ٚٓٗٔ
بداوع السنروع فػي ترتيػب الشػراوع، ال  الػديف، أبػك بكػر بػف  .11

هػػػ(،النرشر: دار الكتػػب ٚٛ٘امسػػعكد بػػف أحامػػد الكرسػػرني الحنفػػي )الامتػػكفى: 
 ـ.ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔالعمامةة،الطبعة: الثرنةة، 

التكجيهكالتعميممامسرواللامسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتورجة البةرنكالتحسيمكالشرحك  .11
هػػػػػػػػػػػػ( ،النرشػػػػػػػػػػػر: ٕٓ٘:أبكالكليدببنأحامدبنرشػػػػػػػػػػػدالقرطبي )الامتػػػػػػػػػػػكفى: 

 ـ. ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔلبنرف ،الطبعة: الثرنةة،  –دارالغر رإلسالامي،بيركت 
تػػػػػػػرج العػػػػػػػركس، الزَّ يػػػػػػػدي ،الامحقػػػػػػػا: امجامك ػػػػػػػة امػػػػػػػف  .12

 الامحققيف،النرشر: دار الهداةة
 بف يكسف بػف أبػي القرسػـ الترج كاإلكميل لاموتسر وميل،ب .13

بػػػف يكسػػػف العبػػػدري الغرنػػػرطي، أبػػػك  بػػػد هللا الامػػػكاؽ الامػػػرلكي )الامتػػػكفى: 
 ـٜٜٗٔ-هػٙٔٗٔهػ(النرشر: دار الكتب العمامةة ،الطبعة: ا كلى، ٜٚٛ

تبسػػػػػرة الحكػػػػػرـ البػػػػػف فرحػػػػػكف النرشػػػػػر: امكتبػػػػػة الكمةػػػػػرت  .14
 ـ.ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔا زهرية،الطبعة: ا كلى، 

سالامي امقررنرل برلقرنكف الك عي،الامؤلف: التشريع الجنروي اإل .15
  بد القردر  كدة،النرشر: دار الكرتب العر ي، بيركت.

التعريفػػرت ، مػػي بػػف ب بػػف  مػػي الػػزيف الشػػريف الجرجػػرني  .16
-هػػػػ ٖٓٗٔلبنرف،الطبعػػػة: ا كلػػػى –،النرشػػػر: دار الكتػػػب العمامةػػػة بيػػػركت 

 ـ.ٖٜٛٔ
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،الطبعػػة: تفسػػير البغػػكي، النرشػػر: دار طيبػػة لمنشػػر كالتكزيع .17
 ـ.ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔالرابعة، 
 –تفسػػػػػػير الػػػػػػرازي، النرشػػػػػػر: دار إحةػػػػػػر  التػػػػػػراث العر ػػػػػػي  .18

 ق.ٕٓٗٔ –بيركت،الطبعة: الثرلثة 
تفسػػير الزاموشػػري ا الكشػػرؼ  ػػف حقػػروا  ػػكاامض التنزيػػل  .19

 ق.ٚٓٗٔ –بيركت،الطبعة: الثرلثة  –،النرشر: دار الكترب العر ي 
 د.تفسير سكرة النكر البف تةامةة ،  الهن .21
التموػػةص الحبيػػر فػػي توػػريت أحرديػػث الرافعػػي الكبيػػر ، أبػػك  .21

الف ػػل أحامػػد بػػف  مػػي بػػف ب بػػف أحامػػد بػػف حجػػر العسػػقالني )الامتػػكفى: 
هػػػػػ. ٜٔٗٔهػػػػػ(النرشر: دار الكتػػػػب العمامةة،الطبعػػػػة: الطبعػػػػة ا كلػػػػى ٕ٘ٛ

 ـ.ٜٜٛٔ
التمقيف في الفقه الامرلكي :أبك ب  بد الكهػرب بػف  مػي بػف  .22

هػػػ( ،النرشػػػر: دار الكتػػػب ٕٕٗغػػدادي الامػػػرلكي )الامتػػػكفى: نسػػر الثعمبػػػي الب
 ـ.ٕٗٓٓ-هػٕ٘ٗٔالعمامةة ،الطبعة: ا كلى 

التكقيف  مى امهامػرت التعػرريف،زيف الػديف ب الامػد ك بعبػد  .23
 ـ.ٜٜٓٔ-هػٓٔٗٔالرؤكؼ الامنركي ،النرشر:  رلـ الكتب،الطبعة: ا كلى، 

نػػػي الجػػػرامع  حكػػػرـ القػػػرآف ،القرطبػػػي، تحقيػػػا: أحامػػػد البردك  .24
بػػػراهةـ أطفةش،النرشػػػر: دار الكتػػػب الامسػػػرية  القرهرة،الطبعػػػة: الثرنةػػػة،  –كا 

 ـ. ٜٗٙٔ -هػ ٖٗٛٔ
جامع الجكاامع أك الجرامع الكبير لمسيكطي، امكقػع اممتقػى أهػل  .25
 http://www.ahlalhdeeth.comالحديث،
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حرشةة الدسكقي  مى الشرح الكبير، ب بف أحامػد بػف  رفػة  .26
هػػػ(النرشر: دار الفكػػر ،الطبعػػة: بػػدكف ٖٕٓٔالدسػػكقي الامػػرلكي )الامتػػكفى: 

 طبعة ك دكف ترري .
سػػػنف ابػػػف امرجػػػه، ابػػػف امرجػػػة أبػػػك  بػػػد هللا ب بػػػف يزيػػػد  .27

هػػػ(تحقيا: ب فػػؤاد  بػػد ٖٕٚالقزكينػػي، كامرجػػة اسػػـ أبةػػه يزيػػد )الامتػػكفى: 
 فةسل  ةسى البربي الحمبي. -البرقي،النرشر: دار إحةر  الكتب العر ةة 

كد سمةامرف بف ا شػعث بػف إسػحرؽ بػف سنف أبي داكد،أبك دا .28
ِجْسػترني )الامتػكفى:  هػػ(،الامحقا: ٕ٘ٚبشير بف شداد بػف  امػرك ا زدي السِّ

 بيركت. –ب امحيي الديف  بد الحاميد،النرشر: الامكتبة العسرية، سيدا 
السةرسػػة الجنروةػػة الشػػر ةة:د/ أحامػػد فتحػػي بهنسػػي،   دار  .29

 ـٜٙٛٔالهيوة الامسرية العرامة لمكترب 
سة الشر ةة في إسالح الرا ي كالر ةة، تقي الديف أبك السةر .31

العبػػرس أحامػػد بػػف  بػػد الحمػػةـ ،النرشػػر: كزارة الشػػوكف اإلسػػالامةة كا كقػػرؼ 
 هػ.ٛٔٗٔالاماممكة العر ةة السعكدةة،الطبعة: ا كلى،  -كالد كة كاإلرشرد 

،نشػكاف بػف سػعيد  .31 شامس العمـك كدكا  كالـ العرب امػف الكمـك
لبنػرف(، دار الفكػر  -رشػر: دار الفكػر الامعرسػر )بيػركت الحاميرى الةامني ،الن

 ـ.ٜٜٜٔ -هػ  ٕٓٗٔسكرية(الطبعة: ا كلى،  -)دامشا 
سػػػحةح البوػػػرري،ب بػػػف إسػػػامر يل أبػػػك  بػػػد هللا البوػػػرري  .32

الجعفي،الامحقا: ب زهيػر بػف نرسػر النرسر،النرشػر: دار طػكؽ ،تػرقةـ ب 
 هػ.ٕٕٗٔفؤاد  بد البرقي(الطبعة: ا كلى، 
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حةح ك ػػعيف سػػنف أبػػي داكد، ب نرسػػر الػػديف ا لبػػرني سػػ .33
 -هػ(امسدر الكترب: برنػرامت امنظكامػة التحقةقػرت الحديثةػة ٕٓٗٔ)الامتكفى: 
 امف إنترج امركز نكر اإلسالـ  بحرث القرآف كالسنة برإلسكندرية. -الامجرني 
الطرؽ الحكامةة، ب بف أبي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد شػامس  .34

هػ(النرشر: امكتبػة دار البةرف،الطبعػة: ٔ٘ٚ)الامتكفى: الديف ابف قةـ الجكزية 
 بدكف طبعة ك دكف ترري .

فتح البرري شرح سحةح البورري،أحامد بف  مي بف حجر أبك  .35
 ق.ٜٖٚٔبيركت،  -الف ل العسقالني الشرفعي،النرشر: دار الامعرفة 

فػػػػػػتح القػػػػػػدير ،كامػػػػػػرؿ الػػػػػػديف بػػػػػػف الهامػػػػػػرـ النرشػػػػػػر: دار  .36
 ف ترري .الفكر،الطبعة: بدكف طبعة ك دك

 -الفقهرإلسػػػالاميكأدلته،د/كهبة الزحيمي،النرشػػػر : دار الفكػػػر  .37
 دامشا. –سكريَّة 
قكا د ا حكػرـ فػي امسػرلح ا نػرـ لعػز الػديف بػف  بدالسػالـ،  .38

ـ ، ٜٛٙٔهػػػػٖٛٛٔنشػػػر امكتبػػػة الكمةػػػرت ا زهريػػػة ، طبػػػع دار الشػػػركؽ ، 
 امسر.
القكا دالفقهةةكتطبةقرتهرفةرلامذاهبر ر عػػػػػػػةد. ب امسػػػػػػػطفى  .39

 ٕٙٓٓ -هػػ  ٕٚٗٔدامشا،الطبعة: ا كلى،  –زحيمي.،النرشر: دار الفكر ال
 ـ.

القكا د كالفكاود ا سكلةة كامر يتعما بهر امػف ا حكػرـ:   مػي  .41
 – ٖ٘ٚٔالقػػرهرة ،  -بػػف  بػػرس البعمػػي الحنبمػػي،  امطبعػػة السػػنة البةػػة 

 ،تحقيا : ب حرامد الفقي.ٜٙ٘ٔ
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كنس بػػػف كشػػػرؼ القنػػػرع  ػػػف امػػػتف اإلقنػػػرع، امنسػػػكر بػػػف يػػػ .41
سػػػػػالح الػػػػػديف ابػػػػػف حسػػػػػف بػػػػػف إدريػػػػػس البهػػػػػكتى الحنبمػػػػػى )الامتػػػػػكفى: 

 هػ(النرشر: دار الكتب العمامةة.ٔ٘ٓٔ
بيػػػػركت  –لسػػػرف العػػػرب ،ابػػػف امنظكر،النرشػػػر: دار سػػػردر  .42

 هػ ٗٔٗٔ -،الطبعة: الثرلثة 
لسػػرنرلاميزاف : أبكالف ألحامدبنعميبنببنأحامدبنحجرالعسػػقالني  .43

الهند،النرشػػػػػػػر:  –ةالامعرفرلنظرامةػػػػػػػة هػػػػػػػػ( الامحقػػػػػػػا: داور ٕ٘ٛ)الامتػػػػػػػكفى: 
هػػػػػػػ ٜٖٓٔلبنػػػػػػرف ،الطبعػػػػػػة: الثرنةػػػػػػة،  –امؤسسػػػػػػةا  ماميممامطبك رتبيركت 

 ـ.ٜٔٚٔ/
الامبسػػػػك ،ب بػػػػف أحامػػػػد بػػػػف أبػػػػي سػػػػهل شػػػػامس ا وامػػػػة  .44

بيػركت ،الطبعػة: بػدكف  –هػ(النرشر: دار الامعرفة ٖٛٗالسروسي )الامتكفى: 
 ـ.ٖٜٜٔ -هػ ٗٔٗٔطبعة،ترري  النشر: 

اإلسػػػالامي د. سػػػالـ امػػػدككر،   الرابعػػػة دار الامػػػدول لمفقػػػه  .45
.العقكبة لمشي  أبي زهرة ،طبعة دار الفكر ٖٖٚـ.صٜٜٙٔالنه ة العر ةة 

 العر ي.
الامستسفى،أبك حرامد ب بف ب الغزالي الطكسي )الامتػكفى:  .46
هػػػػػػػ(،تحقيا: ب  بػػػػػػد السػػػػػػالـ  بػػػػػػد الشرفي،النرشػػػػػػر: دار الكتػػػػػػب ٘ٓ٘

 ـ.ٖٜٜٔ - هػٖٔٗٔالعمامةة،الطبعة: ا كلى، 
الامسند السحةح الاموتسر بنقل العدؿ  ف العػدؿ إلػى رسػكؿ  .47

هللا ا، امسػػػمـ بػػػف الحجػػػرج أبػػػك الحسػػػف القشػػػيري النةسػػػربكري )الامتػػػكفى: 
 –هػ(الامحقا: ب فؤاد  بػد البػرقي ،النرشػر: دار إحةػر  التػراث العر ػي ٕٔٙ

 بيركت.
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حامػد بػف ب بػف الامسبرح الامنير في  ريب الشرح الكبير ، أ .48
 بيركت. – مي الفيكامي،النرشر: الامكتبة العمامةة 

امعجـ الفركؽ المغكةة أبك هػالؿ العسػكري  النرشػر: امؤسسػة  .49
الطبعػػػػة: ا كلػػػػى، «قػػػػـ»النشػػػػر اإلسػػػػالامي التربعػػػػة لجامر ػػػػة الامدرسػػػػيف بػػػػػ 

 هػ.ٕٔٗٔ
الامغرب في ترتيب الامعرب، برهرف الديف الوػكارزامي ،النرشػر:  .51

 الطبعة: بدكف طبعة ك دكف ترري .دار الكترب العر ي ،
امغنػػي الامحتػػرج إلػػى امعرفػػة امعػػرني ألفػػر  الامنهػػرج، شػػامس  .51

 هػ(ٜٚٚالديف، ب بف أحامد الوطيب الشر يني الشرفعي )الامتكفى: 
الامغني البف قداامة،أبك ب امكفا الديف  بد هللا بف أحامد بف  .52

بربف قداامة  ب بف قداامة الجامر يمي الامقدسي ثـ الدامشقي الحنبمي، الشهير
 هػ(النرشر: امكتبة القرهرة،الطبعة: بدكف طبعة.ٕٓٙالامقدسي )الامتكفى: 

د فػي المغػة ، مػي بػف الحسػف الُهنػروي ا زدي،النرشػر:  .53 الاُمَنجَّ
 ـ.ٜٛٛٔ رلـ الكتب، القرهرةالطبعة: الثرنةة، 

امػػػنح الجميػػػل شػػػرح اموتسػػػر وميػػػل،ب بػػػف أحامػػػد بػػػف ب  .54
 –هػػػػ(النرشر: دار الفكػػػر ٜٜٕٔتػػػكفى:  مػػػةش، أبػػػك  بػػػد هللا الامػػػرلكي )الام

 ـ.ٜٜٛٔهػ/ٜٓٗٔبيركت،الطبعة: بدكف طبعة ،ترري  النشر: 
 
 

 :انمبََٕٛخ ٔادلشاعغ ادلصبدس أْى
 ٕٓٓٓ – ٜٜٜٔأسكؿ  مـ العقػرب ، د. أحامػد شػكقي أبػك وطػكة،  .1
 ـ.
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أسػػػكؿ  مػػػـ العقػػػرب:د/ب أبػػػك العػػػال  قيػػػدة، جرامعػػػة اإلامػػػررات ،،  .2
 ـ.ٜٜٜٔ
ـ كالعقػػػرب ، د. ةسػػػري أنػػػكر  مػػػي كد. آامػػػرؿ أسػػػكؿ  مامػػػي اإلجػػػرا .3

 ـ.ٖٜٜٔ ثامرف،، دار النه ة العر ةة ، 
أسكؿ  مامػي اإلجػراـ كالعقػرب ،د/أامػرؿ  ثامػرف  بػد الػرحةـ ،د/ةسػري  .4

 ـ.ٜ٘ٛٔأنكر،دار النه ة العر ةة ،
 – ٕٔٓٓأسػػػػكؿ  مامػػػػي اإلجػػػػراـ كالعقػػػػرب، د. ب  يػػػػد الغريػػػػب ، .5

 ـ. ٕٕٓٓ
–داف ،دركس لكمةػػة الشػػرطة بػػدبي اإلجػػرا ات الجزاوةة:د/ ػػدنرف زيػػ .6

 الامحكامة كطرؽ الطعف -القسـ الثرني
الجزا  الجنروي ، دراسػة ترريوةػة كفمسػفةة كفقهةػة ،، د.  بػد الفتػرح  .7

 ـ. ٕٜٚٔالسةفي ، اإلسكندرية 
الحمقػة النقرشػػةة حػػكؿ امػػدى شػػر ةة استوسػػرؿ أرحػػرـ الامعرقػػرت إليهػػر  .8

 النرشػػػػػػػػطة فػػػػػػػػي حقػػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػػرف السػػػػػػػػيدة أسػػػػػػػػامى و ػػػػػػػػر.
http://www.jeeran.com/deertna/a/node 

العقكبرت كالتدابير كأسرليب تنفيذهر،د/ مي ب  .9
 ـٜٛٛٔجعفر،الامؤسسة الجرامعةة لمدراسرت كالنشر كالتكزيع ،بيركت،لبنرف،

ـ كالسردر  ػف كزيػر ٜٔٛٔ( لسنة ٔ/٘القرار الكزاري رقـ ) .11
 العامل كالشؤكف االجتامر ةة .

ألطفػػرؿ:  بػػدالفترح بيػػكامي الامعراممػػة الجنروةػػة كاالجتامر ةػػة ل .11
 ـ .ٕ٘ٓٓحجرزي ، دار الفكر الجرامعي ،  اإلسكندرية ، 
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العرـ:  بد الكهرب  القسـالامفسل في شرح قرنكف العقكبرت،  .12
 (ٜٜٓٔدامشا حكامد، )الامطبعة الجديدة، 

الامكسػك ة الجنروةػة:د/ أنػػةس  بػد الاممػػؾ ،.طبعػة دار إحةػػر   .13
 ـ.ٜٙٚٔالتراث العر ي ،

النظرية العرامة لمتدابير االحترازية ،د/حسف كرامل ب ،رسػرلة  .14
 ـ.ٜٙٚٔدكتكرا  ،حقكؽ القرهرة،

ر رةة ا حداث الجرنحيف في اإلامررات العر ةة الامتحدة:  .15
 ـ.ٜٜٙٔ: دبي ، امدحت أبك النسر كراشد ب راشد

ر رةة ا حداث كامشكمة التقكةـ: امنير العسػرة: اإلسػكندرية ،  .16
 ـٜٗٚٔالامكتب الامسري الحديث ، 

،القسـ العرـ:امحامكد نجيب حسػني، دار قرنكف العقكبرتشرح  .17
 ـ،ٜ٘ٚٔالنقري لمطبر ة، بيركت 

شػػرح قػػرنكف العقكبػػرت االتحردي: نػػرـ ب  نػػرـ: امطبك ػػرت  .18
 ـ.ٖٕٓٓجرامعة اإلامررات العر ةة الامتحدة ، الطبعة ا كلى ، 

شػػرح قػػرنكف العقكبرت:د/حسػػف ر ةػػع: الجػػز  الثػػرني ، كمةػػة  .19
 ـ.ٖٜٜٔهػ ٖٔٗٔشرطة دبي ، 

ةربػػة العرامػػػة قػػرنكف اإلجػػرا ات الجزاوةػػة االتحردي،إسػػدار الن .21
 بدبي  .
قػػرنكف العقكبػػرت القسػػـ  العػػرـ ،د/امحامػػكد ب امسػػطفى،دار  .21

 ـ.ٖٜٛٔالنه ة العر ةة،القرهرة،
امحركامػة ا حػػداث الجػرنحيف:ب ب سػػعيد السػرحي، الطبعػػة  .22

 ـ ، امكتبة الفالح ،  الككيت كاإلامررات،العيف.ٕ٘ٓٓهػ ٕ٘ٗٔا كلى ، 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8654&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8639&vid=33
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 الباحثت

 د/نٛهٗ أمحذ عبمل ادلشغش٘
اذ مساعد بكليت القاوىن )قسم الشريعت (جامعت أبىظيب ،دولت اإلماراث أست

 العربيت املتحدة.
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 فٓشعذ ادلٕظٕػبد
 السفحة الامك كع 
  الامقدامة 

  أهامةة البحث:
  وطة البحث:

امبحث تامهيدي :التعريف برلامسطمحرت الكاردة في البحث 
 كقروي(ال-االحترازي  -كا لفر  ذا السمة بهر.)التدبير

 

الفسل ا كؿ:التنظةـ القرنكني لمتدابير االحترازية في القكانيف 
 العقربةة الامقررنة بقرنكف العقكبرت االتحردي

 

الامبحث ا كؿ:التنظةـ القرنكني التدابير االحترازية في القكانيف 
 العقربةة الامقررنة

 

  الامطمب ا كؿ:التأسيل القرنكني لمتدابير االحترازية 
  التدابير االحترازية كوسروسهرتعريف 

  الفرؽ بيف التدبير كالعقكبة
  الامطمب الثرني: مة التدبير االحترازية كأهاميتهر.

الامطمب الثرلث:أنكاع التدابير االحترازية في القكانيف العقربةة 
 اإلامرراتةة

 

الامبحث الثرني:التدابير الجنروةة في قرنكف العقكبرت 
 االتحردي.

 

  ؿ: الطبةعة القرنكنةة لمتدابير الجنروةة الامطمب ا ك
  الامطمب الثرني:التدابير الامقيدة لمحرية

  الامطمب الثرلث:التدابير السرلبة لمحقكؽ كالتدابير الامرلةة
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ٔٔٚٛ 

الامبحث الثرلث:تدابير الدفرع االجتامر ي  في قرنكف العقكبرت 
 االتحردي

 

  جتامر ي الامطمب ا كؿ :التأسيل القرنكني لتدابير الدفرع اال
  الامطمب الثرني:التدابير في امكاجهة الامجـر الامجنكف 

الامطمب الثرلث:التدابير في امكاجهة الامجنكف  ير الامجـر 
 )الوطكرة االجتامر ةة(

 

  الامطمب الرابع:التدابير في حرلة اال تةرد  مى اإلجراـ 
  الامطمب الورامس:امحركامة ذكي العرهرت العقمةة قرنكنرل  

ع:تدابير الدفرع االجتامر ي  في قرنكف ا حداث الامبحث الراب
 الجرنحيف كالامشرديف االتحردي

 

  الامطمب ا كؿ:التك ي 
  الامطمب الثرني:التسمةـ

  الامطمب الثرلث:االوتبرر الق روي
  الامطمب الرابع: دـ ارتةرد اامركف امعينة

  الامطمب الورامس:حظر امامررسة  امل امعيف
  ريب الامهني الامطمب السردس:اإللزاـ برلتد

الامطمب السربع:اإليداع في امأكى  الجي أك امعهد تأهيل أك 
 دار لمتر ةة أك امعهد ل سالح

 

  الامطمب الثرامف:اإلبعرد امف البالد
الفسل الثرني :التوريت الفقهي لمتدابير االحترازية كامر يترتب 

  ميهر امف أحكرـ فقهةة 
 

  رازيةالامبحث ا كؿ:التوريت الفقهي لمتدابير االحت
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ٜٔٔٚ 

  الامطمب ا كؿ:أدلة امشرك ةة العامل برلتدابير االحترازية
  الامطمب الثرني:امكقف الفقه  اإلسالامي امف التدابير الجنروةة 

  :امكقف الفقه اإلسالامي امف تدابير الدفرع االجتامر ي  الامطمب 
  الامطمب الرابع:التدابير اإلجراوةة ذات الطبةعة الامرلةة

لفقه اإلسالامي امف التدبير الورسة الامطمب الورامس:امكقف ا
 بر حداث الجرنحيف كالامشرديف .

 

الامبحث الثرني:أهـ ا حكرـ الفقهةة الامبنةة  مى العامل 
 برلتدابير االحترازية

 

  الامطمب ا كؿ:حرامة إزهرؽ ركح ذكي العرهرت العقمةة.
كقرةة  لهف امف استوسر رحرـ الامعكقرتالامطمب الثرني:

 اال تسرب
 

الامبحث الثرلث:امقررنة بيف الفقه اإلسالامي كامر  مةه العامل 
 في القكانيف العقربةة االتحردةة

 

الامطمب ا كؿ:أهـ أكجه تامييز التدابير االحترازية في الفقه 
 اإلسالامي

 

اإلسالامي كتدابير الدفرع الامطمب الثرني:الامقررنة بيف الفقه 
 االجتامر ي

 

الامطمب الثرلث:الامقررنة بيف قرنكف ا حداث الجرنحيف 
 كالامشرديف ك يف الفقه اإلسالامي

 

  الورتامة
  أهـ الامسردر كالامراجع
  فهرست الامك ك رت 

http://tahaniruhihelmy.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
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