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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض َفَساًدا َأْن  ﴿
َفْوا ِمَن  ُلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخََلٍف َأْو يُ ن ْ يُ َقت َّ

نْ َيا َولَ  .﴾ُهْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ اْْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ  

 
 
 

 



 

 

 إهداء

الصالة على :"أي العمل أحب إلى اهلل؟ قال: سئل النبي صلى اهلل عليه وسلم     
 ".بر الوالدين:"ثّم أي؟ قال: قلت" وقتها

وإنطالقا من حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم، أهدي ثمرة جهدي، إلى الوالدين      
الكريمين اللذين حباهما اهلل بالرفعة والمقام العالي، ولم يبخال علّي يوما بشيء، فقد 

أناروا لي دربي على شغف العلم والمعرفة، فهما نهر العطاء ونبع الخير الذي ال يجف، 
 .وأسأل اهلل الكريم أن يبارك في عمرهما أقف متواضعة أمامهم

 .إلى إخواني وأخواتي الذين ساندوني ماديا ومعنويا     

إلى كل من أضاؤوا بعلمهم عقولنا، أساتذتي األفاضل، أسأل اهلل أن يحفظهم      
 .ويرعاهم ويجعلهم ذخرا لألمة

 .إلى جميع صديقاتي     

 .لجنانأسأل اهلل تعالى أن يرزقني وإياهم ا     

 

 

 

 



 

 شكر وعرفان
 أَلَزِيَدنَُّكْم﴾ َشَكْرُتمْ لَِئْن  ﴿مصداقا لقوله تعالى      

أشكر اهلل العلي القدير أوال الذي يستحق الحمد والثناء على كل شيء، والذي      
وفقني إلتمام هذا البحث وإنجازه في أكمل صورة، كما أتوجه بخالص الشكر 

واإلمتنان للدكتور بلعلياء محمد، الذي تّكرم علّي باإلشراف، ولم ألمس فيه يوما كلل 
ة صدره تواضع أهل العلم، وصبرهم على طالب أو ملل، كما أظهر بطيبة قلبه ورحاب

 .العلم، فقد عجز اللسان عن بلوغ شكره وتتعذر الكلمات عن الثناء لفضله

أسأل اهلل عّز وجل أن يبارك في أهله وجهوده، وأن يجعل ما يقدمه نفعا لألمة في      
 .ميزان حسناته

كما أتقدم بجزيل الشكر لألستاذين المناقشين، الدكتور بلخير عثمان، والدكتور      
 .مزوار فتحي، على قبولهما مناقشة هذه الرسالة

 

 



 

  



 
 مقدمة

 
 

 
 

 



 
5 

أمحد اهلل محدا طيبا مباركا، وأصلي على النيب املصطفى خامت النبيني واملرسلني، وعلى آله      
 :وأصحابه األطهار امليامني أما بعد

إن اجلرائم اليت تشهدها اجلزائر اليوم قد أخذت أبعاد خطرية، متس قيم اجملتمع وأخالقه،      
خصوصا تلك اليت تتعلق بإختطاف األطفال، وهذه الظاهرة اإلجرامية اليت طاملا اعتربناها 
غريبة ودخيلة على جمتمعنا، إال أهنا قدمية قدم البشرية، واليت كانت حمل إهتمام كبري لدى 

لعلماء والباحثني املعاصرين، وهي من اجلرائم الشنيعة اليت هتدر إستقرار وأمن اجملتمع، ألهنا ا
تقع على صغار ال ميلكون القدرة العقلية واجلسمية التامة، ويكونون عرضة سهلة لإلختطاف 
من قبل اخلاطفني، فيأخذوهنم خفية مستخدمني كل وسائل التهديد املادية واملعنوية، مبا يف 

لك اإلكراه واحليلة واإلستدراج،  لتحقيق أغراضهم اليت قد هنت كل من الشريعة اإلسالمية ذ
والقوانني الوضعية عنها وعاقبت عليها، وأغلقت كل األبواب املؤدية إليها، وجعلت لكل 
جرمية عقوبة تتناسب وقدر اجلرمية املقرتفة، فقد تزهق أرواحهم الربيئة اليت الذنب هلا، ومتارس 

هم إعتداءات جنسية غري أخالقية تتعارض مع أحكام الدين اإلسالمي وقيم اجملتمع علي
وأعرافه، كما ترتك فيهم آثار نفسية معقدة، خصوصا حالة الوالدين النفسية بسبب إختفاء 
فلذات أكبادهم، ويعّد هذا حتديا صارخا حلرية األطفال وبرائتهم، ونظرا للتطور العلمي 

على هؤالء اخلاطفني إستئصال أعضاء األطفال واملتاجرة هبا، وهذا  السريع أصبح من السهل
بفعل بعض األطباء ومساعديهم، وهو مبثابة خيانة ألمانتهم العلمية بإعتبارهم أصحاب 

 .رسالة نبيلة

وللكشف عن هذه اجلرمية هناك وسائل لإلثبات، كاإلقرار، والشهادة، والقرائن القوية       
الذي يساعد يف كشف  التهمة ( ADN)قة اليقينية من بينها محض اليت توصل إىل احلقي

 .عن اجملرم أو برائته

وما يزيد من صعوبة هذه اجلرمية هو تداخل العقوبات لزجر اخلاطف وردعه، ويف ظل      
احلديث عن جرمية اإلختطاف يتبادر للذهن من الذي يردع هل الشرع أم القانون؟ وهذا ما 

 .ة عليه من خالل حبثي هذاسأحاول جاهدة اإلجاب
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 :ختيار الموضوعأسباب ا -

معرفة احلكم الشرعي هلذه النازلة، اليت أخذت أبعادا خطرية، فمن يرضى أن تصاب زينته / 1
 بقتل أو هتك عرض؟

 .معرفة جممل النصوص املتعلقة حبماية الطفل من اإلختطاف واإلعتداء/ 2

يعيشها أطفالنا اليوم، خاصة يف السنوات األخرية، رغم وجود الوضعية الصعبة اليت /3
 .عقوبات شرعية قاسية

 :اإلشكالية -
 .ما حقيقة جرمية اإلختطاف؟ وماهي العناصر واألركان اليت تقوم عليها؟/ 1

وهل هذه اجلرمية تأخذ شكال واحدا أم هلا عدة صور؟ وما هي طرق إثباهتا؟ وهل يعترب / 2
 . ن القوية إىل حد ما؟من القرائ ADNمحض 

 .هل تكّيف جرمية إختطاف األطفال يف الفقه اإلسالمي على أهنا سرقة أم حرابة؟/ 3

 .ما موقف الفقه اإلسالمي من جرمية اإلختطاف؟/ 4

 . كيف تناول الشرع والقانون هذه اجلرمية وقاية وردعا؟/5

 :أهداف الدراسة -
 .اإلسالميتكييف جرمية إختطاف األطفال يف الفقه / 1

 .معرفة حكم الشريعة فيها، وقاية وجترميا، عقابا، وردعا/2

معرفة األحوال اليت يستحق فيها اخلاطف العقوبة من خالل الرجوع إىل أقوال الفقهاء يف / 3
 .هذا الشأن

تتبع النصوص الشرعية واإلجتهادية الفقهية املتعلقة بتحديد العقوبة اليت يستحقها / 4
 .، واملناقشة، واملوازنةاخلاطف، بالتحليل
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 : الدراسات السابقة -
كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم " فاطمة الزهراء جزار"جرمية إختطاف األشخاص، /1

احلقوق، جامعة احلاج خلضر باتنة، رسالة ماجستري، ختصص علم اإلجرام وعلم العقاب، 
 (.م2114  -م 2113)عام 

القانون اجلزائري، بلقاسم سويقات، كلية احلقوق والعلوم احلماية اجلزائية للطفل يف / 2
السياسية، قسم احلقوق، جامعة قاصدي مرباح، باتنة، رسالة ماجستري، ختصص قانون 

 (.م2111 -م  2111)جنائي، عام 

، آمال نياف،  -اإلغتصاب والتحرش اجلنسي  –اجلرمية اجلنسية املرتكبة ضد القاصر / 3
 (.م2113  -م 2112)حلقوق، رسالة ماجستري، عام جامعة قسنطينة، كلية ا

وبعد إطالعي على هذ الرسائل العلمية وجدهتا قد تناولت املوضوع من الناحية القانونية      
فقط بإسثناء الرسالة األخرية، اليت تطرقت فيها الباحثة إىل عقوبة إغتصاب القاصر يف الفقه 

 .اإلسالمي والقانون الوضعي

" ألحداث يف ضوء الشريعة اإلسالمية، علي بن فهد بن علي السردي، جرائم خطف ا/ 3
، أكادمية نايف  العربية "دراسة نظرية وتطبيقية من واقع ملفات القضايا مبحاكم الرياض

للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، ختصص التشريع اجلنائي 
 . م25/11/2111املوافق  هـ11/9/1422سالمي، رسالة ماجستري، اإل

واملالحظ أن الباحث يف هذه الرسالة قد اهتم بتكييف اجلرمية، واليت جاءت جمملة غري      
إخل، وأثبت ذلك بدراسة ميدانية واقعية، وكانت ...مفصلة يف األغراض كاإلغتصاب والقتل

 (.الرياض)خاصة باحملاكم السعودية 

 :البحث منهج  -

 .ارنة، وذلك ببيان أوجه التوافق واإلختالف بني املذاهب الفقهيةاتبعت منهج املق/ 1
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اتبعت املنهح التحليلي الوصفي، القائم على عرض وحتليل ومناقشة خمتلف اآلراء / 2
 .الفقهية، واإلجتهادات القانونية

  :منهجية البحث -
 .﴿﴾قمت بتوفيق اآليات من املصحف الشريف برواية حفص، ورمزت هلا بـــ / 1

 .}{قمت بتخريج األحاديث النبوية الشريفة واآلثار، ووضعتها بني معكوفتني/ 2

 " ".وضعت أقوال العلماء بني/ 3

 ) (.وضعت نصوص ومواد القانون اجلزائري بني قوسني / 4

 .بالنسبة للصفحة واألجزاء مل أرمز هلم بل إكتفيت بذكر األرقام فقط/ 5

أما إذا كانت متباعدة فأضع ( -)نهما مطة عندما تكون الصفحات متتالية أضع بي/ 6
 (.،)فاصلة 

عند ذكر املصدر أو املرجع ألول مرة، أورد مجيع البيانات املتعلقة به، أما إذا أعيد تكراره / 7
 .مرة ثانية أكتفي بذكر املَؤَلْف واملَؤِلفْ 

 .قد اشتملت على مقدمة وفصلني وخامتةو : خطة البحث -

فيه إىل التعريف جبرمية إختطاف األطفال، مع ذكر أركاهنا  فقد تطرقت: الفصل األول -
 .وصورها، يف ثالثة مباحث

 .تعريف جرمية إختطاف األطفال: املبحث األول

 .أركان جرمية إختطاف األطفال: املبحث الثاين

 .صور جرمية إختطاف األطفال: املبحث الثالث

األطفال، وطرق إثباهتا مع بيان وتعرضت فيه إىل تكييف جرمية إختطاف : الفصل الثاين -
 .العقوبة، يف ثالثة مباحث
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 .تكييف جرمية إختطاف األطفال: املبجث األول

 .طرق إثبات جرمية إختطاف األطفال: املبحث الثاين

 .عقوبة جرمية إختطاف: املبحث الثالث

 وأرجوا من اهلل تعاىل أن يتقبل عملي هذا، خالصا لوجهه، فإن كان فيه نقص فمين ومن
 .الشيطان، وما كان من صواب فبتوفيق من اهلل تعاىل فله احلمد واملنة

 م2115ماي  23فاطمة جماجي يوم السبت 

 بتلمسان
 



 الفصل األول
 جريمة إختطاف األطفال، صورها، أركانها   

إستقرار وأمن اجملتمع، ومتس  ن جرمية إختطاف األطفال تعد من اجلرائم الشنيعة، اليت هتدرإ
مه اإلسالمية وقواعده األخالقية، وقد اقتصرت يف هذه الدراسة على ذكر مفهومها بقي

 .، وفيه ثالثة مباحثوتوضيح أركاهنا وصورها

 

 

 تعريف جريمة إختطاف األطفال        : ولالمبحث األ ۞

 أركان جريمة إختطاف األطفال : المبحث الثاني ۞

 إختطاف األطفالجرائم صور : المبحث الثالث ۞
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  .التعريف إختطاف األطف:لمبحث األولا     

.وأي إعتداء يف حقهم يعترب جرمية نكراءإّن األطفال هم شرحية اجملتمع األكثر تعرضا لإلختطاف،        

     . تعريف الخطف: لمطلب األولا     

(2)﴾فَ َتْخطَُفُه الطَّي ْرُ ﴿، ويف التنزيل العزيز(1)اخَلْطف هو أخذ الشيء يف سرعة وإستالب:لغة/والأ       

.جذبه وأخذه بسرعة واختلسه وَخَطَف الشيء َخْطفاً وَخْطفاناً،  

﴿َيَكاُد اْلبَ ْرُق ََيَْطُف لقوله تعاىل (3)،، وهو الشيطان ألنه  ََيِْطُف السمع ويسرتقهواخَلطَّاف بالفتح والتشديد
،وقيل هو اخلُطَاف أو تشبيها به على (5)أي لكثرة ملعان الربق وشدته فإنه يؤثر على أبصارهم(4)﴾أَْبَصاَرُهْم 

.من ضم اخلاء،واخَلطّاف كثري اخلطف يقال لٌص خطّافٌ   

.(6)هي اجلزء املخطوف أي مااختطف من أعضاء الشاة وهي حية ،اخَلْطَفةُ و   

.التحديد اللغوي لكلمة اخلطف واملالحظ أنه يقوم على سرعة التنفيذ يف األخذ هذا هو  

إنّه يتعذر علينا تعريف اخلطف يف الفقه اإلسالمي تعريفا دقيقا واضحا،نظرا حلداثة  :إصطالحا/ انياث     
إالّ أّن الفقهاء  ألهنا مل تكن معروفة لدى الفقهاء السابقني هبذا اإلسم، ،هذا النوع من اجلرمية وتشعبها

أو اإلعتدا على  سواء بقصد سلب األموال يق،وب احلرابة اليت تقع يف الطر ر إعتربوها ضربا من ض املعاصرين
.وهذا يصدق على بعض صور جرائم إختطاف األطفال ،األشخاص  

                                                           
ه 4141)مادة خطف،   ،3ط-بريوت-أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظرو اإلفريقي املصري، دار صادر  لسان العرب،/ 1
 .9/67 ،(م4991  -
 .34سورة احلج / 2
املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزيات،حامد عبد القادر، حممد علي النجار، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع / 3

 .2/212دط، دت،   -تركيا -أستانبول 
 .22سورة البقرة / 4
 .4/461، (م4916  -ه 4377 )  ،2ط –القاهرة  -تفسري املنار، حممد رشيد رضا، دار املنار / 5
  .9/67لسان العرب، ابن منظور، / 6
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هي اخلروج على املارة ألخذ املال على سبيل املغالبة،على وجه ميتنع املارة عن املرور وينقطع  :احلنفية -
وسواء كان القطع بسالح  ،سواء كان القطع من مجاعة أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع الطريق،

.(1)أوغريه من العصا واحلجر واخلشب وحنوه  

كإشهار السالح واخلنق   ،املال على وجه تتعذر معه اإلستغاثة عادةهي كل فعل يقصد به أخذ  :املالكية -
.(2)وسقي السكران  

.(3)هو من شهر السالح وأخاف السبيل يف مصر أو غريه :الشافعية -  

.(4)هو الذي يقطع الطريق وَييف السبيل، وعلى اإلمام طلبه، ليدفع عن الناس شره،  :احلنابلة -  

احلرابة هي إشهار السالح وقطع السبيل خارج املصر واختلفوا يف من حارب وقد اتقف الفقهاء على أّن 
.داخل املصر  

.داخل املصر وخارجه سواء:قال مالك  

.وقال أبو حنيفة أّن احملاربة ال تتحقق يف املصر  

.(5)أّما الشافعي فاشرتط الشوكة  

 

 
                                                           

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لعالء الدين، أبوبكر بن مسعود بن أمحد الكساين احلنفي، حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد /  1
 .9/372،(م2223 -ه 4121)  ،2ط-بريوت-العلمية املوجود، دار الكتب 

 -بريوت-تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إبراهيم بن حممد،بن فرحون،برهان الدين اليعمري، دار الكتب العلمية / 2
 2/221، (م4914 -ه 4127)، 4ط
 . 221عامل الكتب، دط، دت، التنبيه يف الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، / 3
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي، مث الدمشقي مث احلنبلي،  / 4

 ( .م4991 –ه 4141)الشهري بإبن قدامة املقدسي، دار الكتب العلمية، 
)   دط،  -القاهرة–وليد حممد ابن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد، دار احلديث بداية اجملتهد وهناية املقتصد، أبو ال/ 5

 .1/231، (م2221  -ه  4122
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.(1)"فكانوا بالعقوبة أوىلإّن تعرضهم يف البلد أعظم جرأة وأكثر فسادا "فقال رضي اهلل عنه  

ون هبا َييفشوكة ، ألن هلم قوة و يقطعون الطريق نالذي وناملخادع ون هميتبني من تعريفات الفقهاء أن احملارب
.السبيل يف نفسه وعرضه وماله  

  :من أمثلة الحرابةو      

.إختطاف الرهائن والتهديد بقتلهم سواء نّفذ احملارب ما هدد به أم مل ينّفذ-  

.(2)ا مىت ظهرت دّب الرعب يف نفوس الناسجرمية اإلغتصاب ألهن-  

ألّن كل منهما يقوم على  ،ضرب من ضروب احلرابةهي ّن جرمية إختطاف األطفال ويستخلص من هذا أ
.بقصد ختويف وإرهاب السبيل املخادعة وسرعة تنفيذ األمر خفية  

.تعريف الطفل:لمطلب الثانيا       

وهو الرخص الناعم، والط ْفُل بالكسر  ،أصله الطَّْفُل بفتح الطاء مع تشديدها ،ْفلُ الط   :لغة/والأ     
.(3)هو الصغري من كل شيء ،والتشديد  

مُثَّ ُُنْرُِجُكْم ﴿، ومنه قوله تعاىل(4)الصيب يدعى طفال حني يسقط من بطن أمه إىل أن حيتلم: قال ابن اهليثم
 .(5)ِطْفاًل﴾

.(6)تقول،جارية ِطْفَلٌة وغالم ِطْفلٌ والعرب  ومجعه َأْطَفال،  

.ومرحلة الطفولة تبدأمن الوالدة إىل البلوغ  
                                                           

-العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري، عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو القاسم الرافعي القزويين، حتقيق علي حممد عوض/ 1
 (.م4996 -ه 4146) ،4ط -لبنان-املوجود، دار الكتب العلمية بريوتعادل أمحد عبد 

 .24جرائم احلدود، يوسف بن عبد اهلل الشبلي، دط، دت، / 2
 .  176، (4996)، 37ط -بريوت–املنجد يف اللغة واألعالم، دار املشرق / 3
 .44/321لسان العرب، ابن منظور،/ 4
 .2سورة احلج / 5
 .211واألعالم، املنجد يف اللغة /  6
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.اجلنني يف بطن أمه والصغري والصيبيتبني من التعاريف اللغوية أّن مصطلح الطفل يطلق على   

اجلنني يف اتفق فقهاء الشريعة اإلسالمية على أن مرحلة الطفولة تبدأ من حلظة تكوين :إصطالحا/انياث     
(1)﴾ُمَسمًّى مُثَّ ُُنْرُِجُكْم ِطْفاًل َونُِقرُّ يف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإىَل َأَجٍل ﴿رحم أمه مصداقا لقوله تعاىل  

المات البلوغ مخسة واختلفوا يف مرحلة البلوغ فريى مجهور الفقهاء من الشافعية واملالكية واحلنابلة أّن ع
وختتص املرأة بإثنان ومها احليض واحلبل وزاد املالكية إنبات  واإلنبات وسن البلوغ، (اإلحتالم)اإلنزال  وهي،

.شعر العانة ونتف اإلبط  

عائشة رضي اهلل عنها أّن النيب صلى اهلل عليه وسلم  هو عالمة البلوغ، حديثوالدليل على أّن اإلحتالم 
اَل يَ ْقَبُل اللَُّه  }:اهلل عليه وسلم قوله صلى البلوغ عند املرأة،ودليل  ،(2){َوَعِن الصَّيب  َحىتَّ َيْكبُ رَ  ...}:قال

عن مسرة بن جندب أّن النيب صلى اهلل  صول البلوغ باإلنبات هوأّما دليل ح ،(3){ َصاَلَة َحاِئٍض ِإالَّ ِِبَِمارٍ 
ُقوا َشْرَخُهمْ  }:عليه وسلم قال تُ ُلوا ُشُيوَخ اْلُمْشرِِكنَي َواْسَتب ْ فإذا مل يظهر شيء من  والشرخ الغلمان، ،(4){ اق ْ

.فقد حّدد الفقهاء البلوغ بالسن عالمات البلوغ الطبيعية،  

رأي الصحايب الفقيه ابن عباس رضي بمستدلني  ،اتفق املالكية واحلنفية على أّن سن البلوغ مثاين عشرة سنة

ُلغَ ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ  اْلَيِتيمِ َواَل تَ ْقرَبُوا َماَل ﴿اهلل عنه ترمجان القرآن حني فّسر قوله تعاىل   يَ ب ْ

                                                           
 .5سورة احلج/ 1
،  (1123)رواه أبو داود يف سننه، كتب احلدود، باب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا، رقم /  2 ، والرتمذي، بلفظ الصيب حىت يِشبَّ

 .، قال األلباين صحيح(4123)كتاب احلدود، باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، رقم 
، ورواه بن ماجة يف سننه، أبواب التيمم، باب إذا (714)الصالة، باب املرأة تصلي بغري مخار، رقم  رواه أبو داود يف سننه، كتاب/  3

 .، صحيح عند األلباين(722)حاضت اجلارية مل تصلى إالّ ِبمار، رقم 
يف النزول على احلكم،  ، والرتمذي، أبواب السري، باب ماجاء(2762)روا أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد، باب يف قتل النساء، رقم /  4

 .، ضعفه األلباين(4213)رقم  
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هُ  بأّن بلوغ األشد يكون بلوغ مثاين عشرة سنة فكان هذا حّدا أعلى للبلوغ إذا مل تظهر أمارات  ،(1)﴾َأُشدَّ

.(2)دالة على البلوغ الطبيعي  

مستدلني حبديث ابن عمر رضي اهلل  ،(3) وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أّن سن البلوغ مخسة عشرة سنة
فَ َلْم جُيِْزين مُثَّ  َوُهَو اْبُن أَْربََع َعْشَرَة َسَنًة، َعَرَضُه يَ ْوَم ُأُحٍد، َصلَّى الّلُه َعَلْيِه َوَسَلْم،َأنَّ َرُسوَل اللَِّه }:عنهما قال

.(4){َزين َوأَنَا بن مَخَْسَة َعْشَرَة َسَنًة،َفَأَجا َعَرَضيِن يَ ْوَم اخلَْنَدِق،  

.(5)فالطفل هو الولد حىت يبلغ  

سواء  ،ومما سبق يتبنّي لنا أّن مصطلح الطفل يشمل كل جنني يف رحم أُم ه إىل أن يصل إىل البلوغ
.وهو موافق ملا قاله أهل اللغة ،أو بالسن ،بالعالمات  

أو من األماكن اليت هو أخذ قاصر ممن وُِكَلْت إليه حضانته :خطف القاصر في القانون الجزائري     
.وضعه فيها  

ويتحقق جبذبه ونقله عمدا من املكان الذي يوجد فيه ، وقيل هو أخذ القاصر من األشخاص يتولون حراسته
.(6)حىت وإن مل يتم ذلك برضاه، إىل مكان آخر  

.تعريف الجريمة: لمطلب الثالثا       

وهو الذي جُيْرُِم نَفسه وقومُه شرا، فهو املذنب ومجعه  ،ومصدره اجلَارِمُ  ،اجلرمية معناه اجلُْرمُ :لغة/والأ     
.َأْجرَامْ   

                                                           
 .422األنعام سورة /  1
 .24، (م4991)دط، -القاهرة -الوالية على النفس، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب / 2
 .2/292قضايا الفقه والفكر املعاصر، وهبة الزحيلي، دار الفكر، / 3
، ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب (2771)باب بلوغ الصبيان وشهادهتم، رقم رواه البخاري يف صحيحه،كتاب الشهادات، / 4

 (.4171)بيان سن البلوغ، رقم 
، (م2222)، 4ط -اإلسكندرية -احلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، عبد املطلب عبد الرزاق محدان،دار الفكر اجلامعي / 5

16. 
 .4/491، (م2242)، 4ط -اجلزائر -اخلاص، أحسن بوسقيعة، دار هومة الوجيز يف القانون اجلزائي / 6
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.فمصطلح اجلرمية عند اللغويني ينصرف إىل التعدي وارتكاب الذنب  

يف حدود اطالعي مل أجد تعريف اجلرمية هبذا املصطلح عند الفقهاء القدامى بإستثناء :اصطالحا/انياث     
اختلف الفقهاء يف تبويبها  وقد إلشرتاكهما يف األحكام، اجلناية،ث ولكننا جندها ضمن مباح ،املاوردي

ون عنها بالدماء ناظرين إىل  ،والشافعية واحلنابلة باجلراح احلنفية يبّوبون هلا باجلنايات،فنجد أّما املالكية فيعرب 
.(1)وهي معرّفة يتعاريف متقاربة ،نتيجتها غالبا  

.(2)عنها حبدٍّ أو تعزيراجلرمية هي حمظورات شرعية زجر اهلل   

:شرح التعريف  

وشرعية أي أنه جيب يف اجلرمية أن حتظرها ، أو ترك فعل مأمور به احملظورات هي إّما إتيان فعل منهي عنه،
.(3)الشريعة  

وهو األمر احملظور :كما ذكرنا  ءأّما املعىن اخلاص فهو الذي اصطلح فيه الفقها ،هذا هو املعىن العام للجرمية
.(4)يكون فيه عقاب يقر ره القضاءالذي   

:تعريف الجناية/الثاث       

.(5)ُخصَّ بفعل حمرم شرعا حلَّ بالنفوس واألطراف :احلنفية-  

الدماء خطرية القدر يف الدين والقتل كبرية الفاحشة موجبة العقوبة يف الدنيا  قال ابن شاس، :املالكية-  

 

                                                           
 .7/242ينظر الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي /  1
األحكام السلطانية، املاوردي أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، حتقيق أمحد مبارك البغدادي، دار بن /  2

 .212، (م4919 -ه 4129)، 4الكويت ط-قتيبة
 .4/77دط، دت،  -بريوت -التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكتاب العريب /  3
 .22، (م4991)دط،  -دمشق -اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، أبو زهرة، دار الفكر العريب /  4
حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل بن الشيخ مشس الدين بن الشيخ مجال الدين الرومي العناية يف شرح اهلداية، /  5

 .42/223البابريت، دار الفكر،دط، دت، 
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.(1)واآلخرة  

.(2)وقتل النفس بغري حق من أكرب الكبائر  واجلرح الذي اليزهق وال يبني،هي القتل والقطع  :الشافعية-  

.(3)كل فعل عدوان على نفس أو مال:احلنابلة-  

يالحظ أن لفظ اجلرمية واجلناية مرتادفتان يف املعىن وإن كانا  ،من خالل هذه التعاريف اإلصطالحية     
والشريعة اإلسالمية تنظر إىل النتائج  ،فإنه يقصد هبما كل إعتداء على النفس واألطراف ،خمتلفتان يف اللفظ

.،كما أن تعريفات اللغويني جاءت موافقة لتعاريف الفقهاء واآلثار املرتتبة عنها، قتقرر العقوبات املقدرة هلا  

تبث الرعب واخلوف يف نفوس م احلرابة اليت وخالصة ملا ذُِكر فإن جرمية إختطاف األطفال تعّد من جرائ
.األطفال ونشر الفساد يف األرض  

.أركان جريمة اإلختطاف:لمبحث الثانيا       

إّن جرمية إختطاف األطفال وكغريها من اجلرائم األخرى تقوم على ثالثة أركان رئيسية، وقبل التفصيل      
.فيها البد من تعريف الركن لغة واصطالحا  

قَاَل َلْو َأنَّ ِل ِبُكْم قُ وًَّة أَْو ﴿ويف التنزيل العزيز ،(4)رُْكُن اإلنسان قوته وشدته ،منظورقال ابن :لغة/أوال     
.(5)َشِديٍد﴾ رُْكنٍ  آِوي ِإىَل   

 

                                                           
التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف الصدري الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق املالكي، دار الكتب /  1

 .1/219، (م4991 -ه 4147)، 4مية، طالعل
-دمشق-بريوت-روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي، حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي/ 2

 .م422/ 9، (م4994 -ه 4142)، 3عمان،ط
 -ه 4311)املقدسي مث الدمشقي، مكتبة القاهرة، دط املغين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامى اجلماعيلي /  3

 .1/229( م 4971
 .3/412ينظر لسان العرب، ابن منظور/  4
 .12سورة هود / 5
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.(1)ويقال رجل رَِكني أي له أركان عالية ورَِكيناً أي وقور ثابت،  

.(2)ومجعه أَرُْكٌن وأَرَْكانٌ  ،ومادته وعدده ورُْكُن الرُجِل قومه ستأمنه ووثق به،أي إ أَرَْكَن إليه، ورَِكَن،  

:اصطالحا/انياث       

وإال يلزم أن  ،إذ قوام الشيء بركنه ال من القيام من التقوم، مايقوم به ذلك الشيء، :عرّفه اجلرجاين بقوله
.(3)وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه يكون الفاعل واجلسم ركنا للعرض،واملوصوف صفة،  

.(4)ركن الشيء ماهيته اليت ال يتحقق يف الوجود بدوهنا: أبو زهرة وقال  

.الركن الشرعي:وللمطلب األا       

.ويقصد به النص الذي حيّد اجلرمية ويبنّي اجلزاء العقايب املرتتب عليها  

 والتعازير،و يف القصاص سواء كان ذلك يف احلدود أ"  بنصال جرمية وال عقوبة إالّ "ويعرب عنه بقاعدة 
.والنصوص الشرعية بّينت اجلرائم وعقوبتها ومصدرها ثالث  

وطاعة اهلل هي (5)ِمْنُكْم﴾ َوأُوِل اأْلَْمرِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ﴿قوله تعاىل: الكتاب-
وطاعة أوِل األمر تعين طاعة احلكام  بإتباع الشريعة،وطاعة رسول اهلل هي  طاعة أحكامه الواردة يف القرآن،

.(6)والعلماء  

َعَث ُمَعاًذا ِإىَل اْلَيَمِن قَالَ  }:لسنةا- َكْيَف تَ ْقِضي ِإَذا »: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا أَرَاَد َأْن يَ ب ْ
فَِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه : ، قَالَ «فَِإْن ملَْ َتَِْد يف ِكَتاِب اللَِّه؟»: اللَِّه، قَالَ  أَْقِضي ِبِكَتابِ : ، قَالَ «َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟

: قَالَ « فَِإْن ملَْ َتَِْد يف ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَل يف ِكَتاِب اللَِّه؟»: َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ 
                                                           

 .396( م2224 -ه 4122)،  4ط -بريوت-ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، دار إحياء الرتاث العريب/  1
 .127، (م4992)، 4ط -بريوت-سان ساحة رياض العلمينظر معجم لغوي مطول، عبد اهلل البستاين، مكتبة ل/  2
 .441، (م4913 -ه  4123) ،4ط-بريوت-كتاب التعريفات، اجلرجاين، حتقيق مجاعة من العلماء، دار الكتب العلمية/ 3
 .433اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، أبو زهرة، / 4
 .29سورةالنساء / 5
 .49، (م2229 -ه 4132)، 4ط-دمشق-حممد الزحيلي، دار املكتيبموسوعة قضايا إسالمية معاصرة، / 6
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احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َوفََّق َرُسوَل، »: ِهُد رَْأِيي، َواَل آُلو َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصْدرَُه، َوقَالَ َأْجتَ 
.(1){ َرُسوِل اللَِّه ِلَما يُ ْرِضي َرُسوَل اللَّهِ   

يبحث الواقعة اليت ال نص فيها ليصل ملعرفة حكمها عن  فاجملتهد ،وجمال اإلجتهاد واسع فيما ال نص فيه -
وهذا ممكن يف املسائل  ،أو املصلحة املرسلة أو العرف، أو اإلستحسان، أو االستصحاب، طريق القياس،

وهذا مبا حيقق  ،(2)ولكنه غري ممكن يف تقرير اجلرائم والعقوبات ويف اإلجراءات اجلنائية، املدنية والشخصية،
  .اس ويقيم مصاحل املسلمنياملنفعة للن

قد وردت نصوص كثرية تأكد هذا ، ف(3)ومن منطلق الشرائع السماوية كلها أنه ال تكليف إالّ برسالة وتبليغ
ِبنيَ  ﴿ومنها قوله تعاىل، املعىن (4)َحىتَّ نَ ب َْعَث َرُسواًل﴾ َوَما ُكنَّا ُمَعذ   

أي أن اهلل ال يهلك أمة بعذاب إالّ بعد الرسالة  قال اجلمهور يف تفسري هذه اآلية أن هذا حكم يف الدنيا،
.وقالت فرقة هذا عام يف الدنيا واآلخرة واإلنذار،  

اإلعالم بعادة اهلل مع األمم يف الدنيا وهبذا يقرب الوعيد يف  ،إّن مقصد اآلية يف هذا املوضع :قال ابن عطية
إعالمه بكثرة ما أهلك،ومع هذا فالظاهر  ومن كفار مكة ويؤيّد هذا ماجيئ من وصفه بإرادته إهالك قرية،  

.(5)من كتاب اهلل أنّه سبحانه وتعاىل ال يعّذب يف اآلخرة إالّ بعد بعث الرسل  

فهي تعترب إفسادا للمجتمع  ،ومبا أن جرمية إختطاف األطفال هي تعدٍّ على األنفس واألموال واألعراض
 ،وشوكة ملا للجناة من قوة وذلك يف البالدوإشاعة للفوضى واإلضطراب  ودّب الرعب واخلوف يف وسطه،

.فإن َترميها جاء يف نصوص كثرية منها  

                                                           
،والرتمذي يف سننه، كتاب األحكام، باب ما (3292)رواه أبو داوديف سننه كتاب األقضية، باب اإلجتهاد الرأي يف القضاء، رقم /  1

 (.4326)جاء يف القاضي كيف يقضي، رقم 
 .4/227 التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة/  2
 .423موسوعة قضايا إسالمية معاصرة، حممد الزحيلي، /  3
 .42سورة اإلسراء /  4
-احملرر الوجيز، القاضي أيب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية/  5

 .3/111، (م2224 -ه 4122)، 4لبنان ط -بريوت
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َا َجزَاُء الَِّذيَن ﴿قوله تعاىل:الكتاب- اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو  حُيَارِبُونَ ِإَّنَّ
نْ َيا َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة َعَذاٌب تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوأَ  َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ ْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو يُ ن ْ

قيل أّن هذه اآلية نزلت يف أناسا من ُعَكل وُعرينة قِدموا على النيب املدينة وأسلموا واستومخوا (1)﴾َعِظيمٌ 
 َيرجوا يف إبل من إبل الصدقة،فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا ففعلوا حىت صحوا،فأمرهم رسول اهلل ان  املدينة،

فُأيت هبم فقطع  ،فبعث رسول اهلل يف طلبهم واستاقوا اإلبل وكفروا بعد إسالمهم، فقتلوا راعي رسول اهلل،
(2).وتركهم يف احلرَّة حىت ماتوا نهم،أيديهم وأرجلهم ومسل أعي   

الفساد يف األرض حىت يّدب اخلوف والرعب يف  نلكرمية أن احملاربون هم من ينشرو وجه الداللة من اآلية ا
وهذا ما يفعله اجلناة الذين َيتطفون األطفال لبلوغ قصدهم  ،قلوب الناس على أمواهلم وأنفسهم وأعراضهم

.الشنيع  

َوأَْعرَاَضُكْم  ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكمْ نَّ إ}ّن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالعن ابن عباس رضي اهلل عنهما،أ:السنة-
(3){َحرَاٌم َعَلْيُكمْ    

وهتك  حق، بغري وأخذ ماله وجه الداللة من احلديث أّن النيب صلى اهلل عليه وسلم حّرم قتل املسلم ألخيه،
َيتطفون الرباءة للمطالبة بالفدية أو ميارسون الرذيلة ومن مث قتلهم  ،وهذا الذي يقوم به اجملرمون اليوم عرضه،

.ألسباب ِعدَّة  

.وهبذا يتبني أنه ال عقوبة على ذنب أو معصية إالّ بعد التبليغ والرسالة   

 

 

 
                                                           

 .33املائدة سورة / 1
تفسري القرآن العزيز، أيب عبد اهلل حممد ابن عبد اهلل بن أيب زمنني، حتقيق أيب عبد اهلل حسني بن عكاشة وحممد بن مصطفى الكنز، /  2
 .2/22، (م2223 -ه 4123)، 4ط
 (.422)رواه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب، رقم /  3
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.الركن المادي:لمطلب الثانيا       

، هذا األمر إجيابيا أم سلبيا وهو أن يقع من الشخص األمر املكون للجرمية سواء أكان: تعريفه /والأ     
.فعال أصليا أم إشرتاكا، جرمية تامة أم شروعا  

كمانع   أّما السليب فهو اإلمتناع عن الواجب عليه، ،كالزنا والقذف  اإلجيايب هو ارتكاب ماهو منهي عنه
(1).الزكاة ألنه لو استمر يف ذلك تعترب جرمية  

.المادييمر بها الفعل التي مراحل ال /انياث        

 وهو أن يفكر يف جرمية اخلطف ويصمم على ارتكاهبا، وهذا ال يكون :مرحلة التفكير والتصميم/4     
جمرما ألّن الشريعة اإلسالمية قررت أّن اإلنسان ال يؤاخذ على ماتوسوس له نفسه أو حتدثه به من قول أو 

 َعْن أُمَّيِت َما َوْسَوَسْت ِبِه ُصُدورَُها، َما ملَْ تَ ْعَمْل َأْو َتَكلَّمْ ِإنَّ اللََّه ََتَاَوَز ِل }عمل، لقوله صلى اهلل عليه وسلم
}.(2)  

وهو أن يبدأ اإلنسان بتنفيذ فعله قصد ارتكاب معصية أو جناية، كأن يتسلق :مرحلة الشروع/2     
هبذه املرحلة ومل ويكسر الباب لفتحه من أجل السرقة، وفقهاء الشريعة اإلسالمية مل يهتموا بوضع نظرية 

أّن الشروع واجلرائم الغري التامة، و  يعرٍّفوا لفظ الشروع مبعناه املعاصر ولكنهم اهتموا بالتفرقة بني اجلرائم التامة
أّن قواعد ب عليه بالتعزير إذا تضمنت معصية، كما وإَّنا يعاق ،يف اجلرائم ال يعاقب عليه بقصاص وال حد

عزير منعت من وضع قواعد خاصة للشروع يف اجلرائم، ألن قواعد التعازير  الشريعة املوضوعة للعقاب على الت
كافية حلكم جرائم الشروع، وال يكون الفعل معصية إالّ إذا كان إعتداء على حق اهلل، وإذا أمكن إعتبار 

باليقني  أي مشكوك فيه، والشريعة ال تأخذ الناس يف اجلرائم إالّ  ،تداء قابل للتأويلفإنه إع ،ل إعتدااهذه أفع
.الذي ال شك فيه  

                                                           
 .432والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، أبو زهرة، اجلرمية /  1
، ومسلم يف صحيحه، كتاب (2221)رواه البخاري يف صحيحه، كتاب العتق، باب اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق وحنوه، رقم /  2

 (.224،222)اإلميان ، باب َتاوز اهلل عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقر، رقم 
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وهي املرحلة الوحيدة اليت تعترب فيها أفعال اجلاين جرمية، ويعترب الفعل جرمية كلما   :مرحلة التنفيذ/3     
(1).كان معصية، أي إعتداء على حق اجلماعة وحق الفرد  

  .فيتمثل يف فعل اخلطف أو اإلبعاد ما الركن المادي في القانون الجزائري،أ     

.29وقد تطرقت إىل تعريفه يف الصفحة :الخطف-  

ويتمثل أساسا يف عدم تسليم القاصر إىل من له يف احلق يف املطالبة به أو يف حضانته، ويقتضي:اإلبعاد-  

(2).مكان إقامته العادية، أو من املكان الذي وضعه فيه من ميارس عليه سلطةمن اإلبعاد نقل القاصر    

عندما يفكر أو يصمم يف خطف طفل أو التحضري خلطفه ال يعترب جرمية يف وخالصة القول أن اإلنسان 
.لة التنفيذ للخطفححد ذاته، وإَّنا يكون الفعل جرمية عندما يبدأ اخلاطف مبر   

.الركن المعنوي: المطلب الثالث  

يف اجملرم مسؤوليته عن هذا األمر الذي وقع منه، والذي نص على َترميه  أن تتوافر وهو: تعريفه/ والأ     
وعقابه، وذلك بتوافر عناصر املسؤولية األدبية يف شخصه من حيث اإلدراك واإلرادة، ومن حيث اخلطأ 

(3).العمدي والغري العمدي، ومن حيث ارتكاب األمر بغري حق يستعمله أو واجب يؤديه  

هي أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال احملرمة اليت يأتيها :  الجنائية في الشريعة المسؤولية/ انياث     
(4).خمتارا، وهو مدرك ملعانيها ونتائجها  

:                                                 الموانع التي تنفي  المسؤولية الجنائية مايلي/الثاث      
هو اختالل القوة املميزة بني األمور احلسنة والقبيحة املدركة للعواقب، بأن ال يظهر آثارها : الجنون-      

                                                           
 .4/311اجلنائي اإلسالمي، عودة التشريع /  1
 .4/221الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، أحسن بوسقيعة، /  2
 .432اجلرمية والعقوبة ، أبو زهرة، /  3
 .4/392التشريع اجلنائي اإلسالمي، عودة /  4
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ه دماغه يف أصل اخللقة، وهو إما ممتد أو غري ممتد وكل منهما إما أصلي وتتعطل أفعاهلا لنقصان ُجبل علي
.جمنونا أو طارئ بعد البلوغيبلغ  بأن  

ة كاملة عن اجملنون جنونا مطبقا إذا ارتكب مايوجب مسؤوليته من جرائم،  وعليه فإنه تنتفي املسؤولية اجلنائي
ْجُنوِن َحىتَّ يُِفيقَ ...}لقوله صلى اهلل عليه وسلم ،أو سرقة ،أو قذف ،كزىن

َ
(1).{...َعِن امل  

.هو الذي يسرت العقل وال يذهبه ِبالف اجلنون الذي يذهب العقل :رالسك-  

ومبادة حمرمة كاخلمر وما يشبهها، فكل تصرفات السكران نافذة كفالة عن وعلى هذا فإن السكر باإلختيار 
(2).املعصية، أما إذا كان مكرها أو ملجئا فإن تصرفاته ال مسؤولية فيها وهو معذور يف ذلك  

ومن هنا يتبني أنه إذا اختذ اجلاين السكر ذريعة إلرتكاب جرمية إختطاف األطفال فهذه معصية يف حد 
. ذاهتا، ألنه اختذ وسيلة حمّرمة للوصول إىل غاية حمّرمة  

عرّفه بعض الفقهاء بأنه محل الغري على أمر ميتنع عنه بتخويف يقدر احلامل على إيقاعه فيصري  :اإلكراه-
(3).بهالغري خائفا   

ميَانِ  ِإالَّ َمْن ُأْكرِهَ  ﴿وهناك نصوص كثري عن اإلكراه لقوله تعاىل (4).﴾َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ  

(5).{ َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيهِ  ...ِإنَّ اللََّه قد ََتَاَوَز َعْن أُمَّيِت }ه صلى اهلل عليه وسلموقول  

أكره على خطف األطفال فإنه غري مسؤول عن ذلك لكن وجه الداللة من هذه النصوص أنا اجلاين إذا 
.ط العقوبةهذا ال يسق  

                                                           
 (.7141)رواه البخاري يف صحيحه، كتاب احلدود، باب ال يرجم اجملنون واجملنونة، رقم /  1
 .249، (م4911 -ه 4129) ،4ط -القاهرة -بريوت-املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، أمحد فتحي هبنسي، دار الشروق / 2
 .69، (م4916 -ه 4126) ،4ط-القاهرة-حماضرات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، حممد هبجت عتيبة،دار الشباب للطباعة/ 3
 .427سورة النحل /  4
، وصححه األلباين يف صحيحه اجلامع الصغري (2213)سننه، أبواب الطالق، باب طالق املكره والناسي، رقم رواه بن ماجة يف /  5

 (.4629)وزيادته، رقم 
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ن التعريف اللغوي للركن شامل للتعريف اإلصطالحي، وأن جرمية إختطاف األطفال هلا وخالصة القول أ
.وفق نصوص شرعية على اجملرمني للركني األخريين أركان أساسية ثابتة تقوم عليها، وميكن تطبيق العقوبات  

.األطفال إختطافصور جرائم : المبحث الثالث       

، مستعملني خمتلف وسائل أساليبها لدى اجملرمني تطرقها وتتطور  تتتعددقد إّن جرمية إختطاف األطفال 
هنت الشريعة اإلسالمية عنه  الوصول إىل مقصدهم الشنيع، طاملا يف احليلة واإلكراه واإلستدراج رغبة

.وعاقبت عليه  

   .الخطف باإلكراه:األول لمطلبا     

:تعريف اإلكراه/ والأ       

َكَرَه، قال ابن فارس، الكاف والراء واهلاء أصل صحيح واحد يدل على خالف الرضا واحملبة، :لغة/ 1     
.والكره واملشقة  

(1).والَكَره، أن تكلف الشيء فتعمله َكْرهاً   

الَكَره بالفتح يعين املشقة، وبالضم يدل على القهر، وأكرهته على األمر إكراها، أي محّلته  وقال الفيومي
(2).َطْوًعا وََكْرًها﴾﴿عليه قهرا، ويف التنزيل العزيز  

(3).ويقال َكرَاهية، َكَكرِه، ُكْرٌه أي بغض ومقت  

باإلضافة إىل أن اإلنسان يكره كل ّن اإلكراه مضاد للمحبة والرضا، ذه املعاين اللغوية ميكن القول، أبعد ه
.فعل ماال تطيق نفسه القيام به  

 

                                                           
 .2/462، (م4994 -ه 4122)، 4ط -بريوت-معجم مقايس اللغة، ابن فارس، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل/ 1
 .13سورة آل عمرن / 2
 .347، (م2222 -ه4124) ، 4ط -القاهرة-املنري، الفيومي، دار احلديثاملصباح / 3
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.لقد ذكر الفقهاء تعريفات عّدة لإلكراه منها:اصطالحا/ انياث       

سم لفعل يفعله املرء بغريه فيبتغي به رضاه، أو يفسد به اختياره من غري أن تنعدم به األهليةهو إ:احلنفية -  

    (1).يف حق املكره أو يسقط عنه اإلختيار 

(2).هو إسم لفعل يفعله املرأ بغريه فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته: وقال املرغيناين  

املكره هو الذي مل َِيل وتصريف إرادته يف متعلقاهتا احملتملة هلا، فهو خمتار مبعىن أنه بقوله يف  :املالكية -
إرادته ما يتعلق به على البدل وهو مكره مبعىن أنه حذف له يف متعلقات ما كان تصرفها جيري عليه جمال 

.قبل اإلكراه، وسبب حذفها قول أو فعل، فالقول هو التهديد والفعل هو أخذ املال أو الضرب أو السجن  

فيكون معدما للرضا ال  هو محل الغري أن يفعل ماال يرضاه وال َيتار مباشرته لو خلى نفسه :الشافعية -
.لالختيار  

وقد جاء يف توضيح هذا التعريف أّن الفعل يصدر عنه بإختياره لكنه قد يفسد اإلختيار بأن جيعله مسندا 
إىل إختيار آخر، وقد ال يفسد بأن يبقى الفاعل مستقال يف قصده، وحقيقة اإلختيار هو القصد إىل مقدور 

د جانبيه على اآلخر، فإن استقل الفاعل يف قصده، فصحيح وإالّ مرتدد بني الوجود والعدم، برتجيح أح
(3).فاسد  

أشار احلنابلة إىل اإلكراه بقوهلم، وال يكون مكرها حىت ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو  :احلنابلة -
(4).اخلنق أو عصر الساق وما أشبهه  

ها وعرف باحلسن أنه إكراه كالوعيد بالقتل ممن ال اعرّفه ابن حزم بأنه كل مامسي يف اللغة إكر  :الظاهرية -
يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن كذلك، أو الوعيد بإفساد املال  

                                                           
 .21/93دط، دت،  -لبنان-املبسوط، حممد ابن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، دار املعرفة/ 1
دين، إدارة القرآن والعلوم اهلداية يف شرح بداية املبتدي، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان ال/  2

 .7/141، ( ه 4146) ، 4ط -باكستان-اإلسالمية
 .2/497دط، دت،  -مصر -شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، مكتبة صبيح/  3
 .23دط، دت،  -اجلزائر-اإلكراه يف الشريعة اإلسالمية، فخري أوصفية، شركة الشهاب/  4
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، لقوله صلى اهلل عليه (1)كذلك، أو الوعيد يف مسلم غريه بقتل، أو ضرب، أو سجن، أو إفساد مال
سْ }وسلم

ُ
ْسِلُم َأُخو امل

ُ
(2).{ ِلِم الَ َيْظِلُمُه َوالَ ُيْسِلُمهُ امل  

.ه بالوعيدل الغري على ما يكرهمحهو  :وعرّفه اجلرجاين بقوله -  

هو اإللزام واإلجبار على ما يكرهه اإلنسان طبعا أو شرعا، فيقدم على عدم الرضا لريفع ما هو : وقال أيضا
(3).أضر  

تعريف اإلكراه، كامال يف يشرتكان إشرتاكا  ميكن القول أهنما  ،واالصطالحيةالتعاريف اللغوية من خالل 
.اهو محل اإلنسان على القيام بفعل وهو كاره له مضطرا غري خمتار على أنه   

  :شروط اإلكراه/ الثاث     

ه، ولذلك قال أبو حنيفة ال يتحقق اإلكراه كرَ قادرا على حتقيق ما وعد به من ضرر للمُ  أن يكون املْكرِه -
.إالّ من السلطان  

  .أنه لو مل جيب إىل مادعاه إليه املكره حلقق ما وعد به من ضرر ،وأكثر ظنه هاملكرِ  أن يقع يف غالب رأي -

.أن يكون املكرَه ممتنعا عما ُأْكرِه عليه حلق ما-  

(4).أو موجب للخوف بعد الرضا ،أو لعضو ،أن يكون املكره به متلفا للنفس-  

ويذهب به إىل مكان بعيد حيث  ،باإلكراه أن يأخذ اخلاطف املخطوف بالقوة والسرعةمن أمثلة اخلطف و 
من طرف جمهولني كانوا على منت سيارة عندما تعرضت للخطف  يفعل به مايشاء، كما فُِعل بالطفلة شيماء  

 

                                                           
 . 1/232دط، دت،  -مصر-اآلثار، ابن حزم الظاهري، حتقيق حممد منري الدمشقي، إدارة الطباعة املنرييةاحمللى ب/  1
 (.2112)رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل والغصب، باب اليظلم املسلم وال يسلمه، رقم /  2
 .33التعريفات، اجلرجاين، /  3
 .213أمحد فتحي هبنسي، املسئولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، / 4
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(1).م2242ديسمرب 49يف بلدية زرلدة باجلرائر العاصمة يوم بيكانتوا سوداء اللون   

  .3و 2 رقمالصورة يف امللحق  كذلك ينظر  إختطاف األطفالومن أمثلة 

:حق المخطوف في الدفاع عن نفسه/ارابع       

إن الغالب يف جرمية إختطاف األطفال أن يكون األخذ بالقوة واإلكراه، ويستخدم فيها اخلاطف التهديد، 
للخاطف عن نفسه ومن ة تبيح الدفاع الشرعي ري قصد الوصول إىل جرمية شنيعة، ولقد جاءت نصوص كث

(2).﴾﴿ َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ بينها قوله تعاىل  

، وحقه يف والدفاع الشرعي اخلاص يف الشريعة اإلسالمية، هو واجب اإلنسان يف محاية نفسه أو نفس غريه
.غري مشروع بالقوة الالزمة لدفع هذا اإلعتداء محاية ماله أو مال غريه من كل إعتداء حال  

ْسلِ }، واألصل فيه قوله صلى اهلل عليه وسلم(3)ويصطلح الفقهاء على تسميته بدفع الصائل
ُ
ْسِلُم َأُخو امل

ُ
ِم امل

.(4){َوِعْرُضهُ ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم، َدُمُه، َوَمالُُه،  ...ََيُْذلُهُ الَ َيْظِلُمُه َوالَ   

وجه الداللة من احلديث أن اخلاطف يعترب جمرما ويزداد جرمه إذا كان املخطوف قاصرا صغريا ومارس 
.اإلعتداء عليه يف نفسه وعرضه  

.                                                        ني اإلكراه امللجئ والغري امللجئوألن الطفل ال مييز ب
.هو الذي يعدم الرضا ويفسد اإلختيار، كالتخويف بالقتل أونزع األعضاء:الملجئاإلكراه /1   

                                                           
 .22179العدد م، 442/27/2242م ، 24/42/2242ة إخبارية يومية وطنية، أمينة ل ، وكاالت،  جريدة النهار اجلزائري/ 1

www.ennaharonline.com. 
                      .424632العدد م، 42/27/2242م، 24/42/2242وجريدة الشروق إخبارية يومية وطنية، يامسني دريش، 

www.echoroukonline.com.                                                                                  
 .491سورة البقرة /  2
 .4/163التشريع اجلنائي اإلسالمي، عودة،  / 3
 (.2271)رقم  صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره، ودمه، وعرضه، وماله،رواه مسلم يف / 4

http://www.echoroukonline.com/
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هو الذي يعدم الرضا وال يفسد اإلختيار، كاإلكراه باحلبس والقيد والضرب :اإلكراه الغير الملجئ /2
(1).اخلفيف  

ِإىَل َرُسوِل اهلِل َجاَء َرُجٌل  }:حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال خلاطف صائال واجب دفعه،ويصبح ا 
« َفاَل تُ ْعِطِه َماَلكَ »: يَا َرُسوَل اهلِل، أَرَأَْيَت ِإْن َجاَء َرُجٌل يُرِيُد َأْخَذ َماِل؟ قَالَ : َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ 

أَرَأَْيَت ِإْن قَ تَ ْلُتُه؟ : ، قَالَ «َفأَْنَت َشِهيدٌ »: لَ أَرَأَْيَت ِإْن قَ تَ َليِن؟ قَا: قَالَ « قَاتِْلهُ »: أَرَأَْيَت ِإْن قَاتَ َليِن؟ قَالَ : قَالَ 
 (2){«ُهَو يف النَّارِ »: قَالَ 

   .حكم الضرر الذي يناله الخاطف من قبل المكره القاصر/رابعا     

. إن حتديد مسؤولية الطفل على أفعاله وتصرفاته ختتلف بإختالف املراحل اليت مير هبا  

املرحلة تبدأ من سن الوالدة إىل سن السابعة، ويف هذه املرحلة يسمى بالصيب وهذه  :إنعدام اإلدراك/1
جنائيا وال تأديبيا وال  االغري املميز، وعليه فإذا ارتكب الصغري أية جرمية قبل بلوغه السابعة فال يعاقب عليه

ن القاعدة األصلية حيد وال يقتص منه وال يعزر، ألنه فاقد لإلدراك، لكنه مسؤول مدنيا يف ماله اخلاص، أل
يف الشريعة اإلسالمية أن الدماء واألموال معصومة، وأن األعذار الشرعية ال تنايف هذه العصمة، أي أن 

.سقطت العقوبةر ال هتدر الضمان وال تسقطه ولو أاألعذا  

 وتبدأ هذه املرحلة ببلوغ الصيب سن السابعة وتنتهي بالبلوغ، مع وجود خالف يف :اإلدراك الضعيف /2
سن البلوغ بني الفقهاء كما ذكرنا، ويف هذه املرحلة ال يسأل الصيب جنائيا لكن يسأل تأديبيا عن أفعاله 

.املدنية  

بدأ ببلوغ الصيب سن الرشد، وفيها يكون مسؤوال جنائيا ومدنيا عن أي جرمية وهو اليت ي :اإلدراك التام /3
(4).عتباره مدركا مميزأن يتقيد بشروط الدفاع الشرعي بإ وعلى هذا فال بد، (3)يرتكبها  

                                                           
 .  17، (م4916 -ه 4121) شروط وجوب إستفاء القصاص يف الفقه اإلسالمي، مشس الدين حممد حامد التكينة، / 1
 (.412)قصد أخذ مال غريه بغري حق، رقم رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب الدليل على من / 2
 .4/724التشريع اجلنائي اإلسالمي، عودة / 3
 .169املرجع نفسه، / 4
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.الخطف بالحيلة واإلستدراج: الثالث طلبلما       

:تعريف الحيلة/أوال       

احلِيَلة، مجعها أحيال وحيول، وتطلق على مجاعة املعز وعلى احلجارة اليت حتدر من جوانب :لغة/4     
.إىل أسفله، واملاء املستنقع يف بطن الواد حيٌل والقوة حيلٌ  اجلبل  

أي أكثر  ،، ويقال هو أحيل منك وأحول منكل ال حيل وال قوة إالّ باهللاَلة بالكسر من اإلحتيال، يقيواحلِ 
.حيلة  

كل ذلك يدل على   ،ل والتحيلاَلُة واإلحتيال والتحوّ ُل واحملَ احَلْوُل واحلَْيُل واحِلَوُل واحلِيَلُة واحِلوَ : قال ابن سيدة
(1)﴿َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل﴾، ويف التنزيل العزيز احلذق والقدرة على دقة التصرف وعلى القوة  

  (2)ويقال أحول من ذئب من احليلة

.كالقوة والدقة يف التصرف ويتضح مما سبق أّن احليلة تطلق على معان عّدة  

:اصطالحا/2       

هي تقدمي عمل ظاهر اجلوار، إلبطال حكم شرعي، وحتويله يف الظاهر إىل حكم  :عرفها الشاطيب بقوله
.(3)آخر  

(4).هي ما يتوصل به إىل مقصود بطريق خفي :وقال ابن حجر  

 

 

                                                           
 .43سورة الرعد /  1
 .497 -44/417لسان العرب، ابن منظور، /  2
أبو عبيدة مشهورة بن حسن املوافقات يف أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي،  الشهري بالشاطيب، حتقيق /  3

 .2/416، (م 4996-ه 4146) ،4آل سلمان، دار ابن عفان، ط
 .42/327دط،  -بريوت-فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة/  4
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(1).هي ما يتلطف هبا لدفع املكروه أو جلب احملبوب: وقال النسفي  

(2).هي أن يقصد سقوط الواجب أو ِحلَّ احلرام: أما ابن تيمية فقال  

من خالل التعاريف اإلصطالحية يتبني أن اإلكراه هو محل اإلنسان بقول أو فعل وهو مكره عليه للوصول 
.   إىل مقصد  

  .تعريف اإلستدراج/ثانيا     

(3).قال ابن فارس الدال والراء واجليم أصل واحد يدل على معىن الشيء:لغة/4       

، (4)وَدْرَجاناً، أي مشى ورقى وصعد يف الدرج، ويقال مات ومل َيلف نسالوَيُدرَُج ويْدرُِج، َدْرجاً وُدُروجاً 
(5).ودرج الصيب من باب فقد مشى قليال يف أّول ما ميشي  

والدرجة واحدة رََّجه بالثقيل مراتب بعضها فوق بعض، والدرجة الرفعة يف املنزلة واملِْرقَاة، َدرََج البناء ودَ  -
املراتب، ودرجات اجلنة منازل أرفع من منازل، ويقال ذهب دمه أدراج الرياح الدرجات وهي الطبقات من 

.(7)َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث اَل يَ ْعَلُموَن﴾﴿، ويف التزيل احلكيم(6)أي هدرا  

.يتبني من التعاريف اللغوية أن اإلستدراج يعين الصعود والعلو والرفعة  

 

 
                                                           

دط، -املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد-النسفي طلبة الطلبة، عمر بن حممد بن أمحد بن امساعيل، أبو حفص، جنم الدين /  1
 .464، (ه4344)

الفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد بن تيمية احلراين /  2
 .7/46، (م4916-ه 4121) ،4احلنبلي الدمشقي، دار الكتب العلمية، ط

 .2/421جم مقاييس اللغة، ابن فارس، مع/  3
 .124، (م2222)، 3ط -بريوت-الرائد معجم ألفبائي يف اللغة واألعالم، جربان مسعود، دار العلم/  4
 . 447املصباح املنري، الفيومي، /  5
 .2/271لسان العرب، ابن منظور /  6
 . 412سورة األعراف /  7
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، ولكن من خالل حبثي يف أجد تعريف لإلستدراج عند الفقهاءيف حدود اطالعي مل : اصطالحا/2     
.هذا املوضوع يتبني أّن اإلستدراج، هو اإلنتقال بالطفل من مكان إىل مكان خفية  

أن يتقرب اخلاطف من الطفل ويسأله عن شيء وهو يومهه أنه ال يعرفه، :ومن أمثلة الخطف بالحيلة -
بكل حيلة  ميارس جرميته الشنيعة األنظار حىت يقدر عليه، ومن مث وذلك حىت يوصله إىل مكان بعيد عن

بودايرة الذي يبلغ  كما فُِعل بالطفلني هارون  ،الغدر اليت يستعملها هؤالء اجملرمني ومكر، وهذا من أساليب
حيث  ،نجلي بوالية قسنطينةمببلدية علي سنوات ( 29)حشيش ذو براهيم سنوات، وإ( 42)من العمر 
فان ل هذا اإلنشغال قام الطر الشرطة بتنظيم مباراة كروية، يف ظإنشغال األمن الوطين و  رماناستغل اجمل
.(1)ىل مكان جمهولالطفلني إ بإستدراج  

.4 كذلك ينظر يف امللحق الصورة رقمأمثلة إختطاف األطفال باحليلة واإلستدراج  ومن   

اخلاطف الطفل من املدرسة حبجة أن عامل لدى والده وأنه طلب منه  أن يستدرج:ومن أمثلة اإلستدراج -
.(2)أن يعيده إىل املنزل  

أو يأخذه إىل مكان آخر للتمتع مبشاهدة بعض  ،أن يأخذ اجلاين احلدث إىل سيارة ليتمتع بلذة القيادة-
األفالم مث للتمتع ببعض األلعاب وبعد ذلك حيببه باملفاخذة واللواط ويقص عليه قصصا عن أصحابه الذين 

.يلوطون وهكذا حىت يصل إىل هدفه  

خاصة و  ،واملستدرج هو مغرر به حمتال عليه ال شك ،واإلستدراج جبميع صوره ميكن إدراجه حتت اإلحتيال
.عندما يكون حدثا قاصرا  

                                                           
   .441494، العدد .م42/27/2242م، 42/23/2243ق شلغوم، يحمرك حبث عن األخبار، رف َجزَاْيرْس،/   1

www.djazairess.com.                 
               .www.afek masria.com    .م22/44/2241 ،م2/2242/ 21جريدة آفاق مصرية، أمحد نشأت،  /   2

                                                                               

http://www.djazairess.com/
http://www.afek/
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وكذلك ميكن إدراج حكم احليلة واإلستدراج حتت حكم اإلكراه، ألن احملتال عليه واملستدرج كان جاهلني 
أو من عقوبتها  دراج ال َيففان من جرمية اخلطف لنتيجة الفعل كارهني هلا، ولذلك فإن احليلة واإلست

.(1)حدثا جاهال ال يعتد بأهليته وخاصة عندما يكون املستدرج أو احملتال عليه  

    .األطفال خطف:لمطلب الثالثا     

أو بأي وسيلة يتخذها اخلاطف لتنفيذ  ،ويقصد ِبطف األطفال أخذهم على وجه اخلداع واخلفية والتسرت
.جرميته الشنيعة ألإراض منها  

وهو من أقوى  الشريعة اإلسالميةإّن النسب من الضروريات الكلية اليت حافظت عليه  :التبني/ أوال     
الركائز اليت تقوم عليه األسرة، وعلى هذا فقد حّرم الشارع احلكيم التبين وكل ما َي ل بنظام النسب لقوله 

يِن َومَ ﴿تعاىل َوالِيُكْم َولَْيَس اْدُعوُهْم آِلبَاِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَِّه فَِإْن ملَْ تَ ْعَلُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَواُنُكْم يف الد 
.(2)َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُُتْ ِبِه َوَلِكْن َما تَ َعمََّدْت قُ ُلوُبُكْم وََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما﴾  

، ويف قول بن عمر ما كنا ندعوا زيد بن احلارثة إالّ زيد بن هذه اآلية نزلت يف زيد بن احلارثة ،قال القرطيب
دليل على أّن التبين كان معموال به يف اجلاهلية واإلسالم يتوارث به ويتناصر إىل أن نسخ اهلل حممد، وهذا 

واألعدل أن  ذلك يف هذه اآلية، فرفع اهلل حكم التبين ومنع من إطالق لفظه، وأرشد بقوله إىل أن األوىل
.(3)ينسب الرجل إىل أبيه نسبا  

عنه أنّه قال، مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أيب أيوب األنصاري رضي اهلل  : ومن السنة
َنُه َوبَ نْيَ َأِحبَِّتِه يَ ْوَم الِقَياَمةِ }يقول .(4){ َمْن فَ رََّق بَ نْيَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَها فَ رََّق اللَُّه بَ ي ْ  

                                                           
 .29، (م2224 -ه  4122) -الرياض-جرائم خطف األحداث يف ضوء الشريعة اإلسالمية، علي بن فهد بن علي املسردي/ 1
 .2سورة األحزاب /  2
حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة،  اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل/  3
 .46/72، (م2227 -ه4126) ،4ط
، وقال الرتمذي هذا حديث حسن غريب، (4277)رواه الرتمذي يف سننه، كتاب السري، باب يف كراهية التفريق بني السيّب، رقم /  4

 (.7142)امع، وصححه األلباين يف صحيحه اجل



 

33 

أكرب باإلختطاف تكون اجلرمية فإذا ارتبط التبين  ،وهذا هني عن التبين من غري أن يكون هناك إختطاف
.يف الفصل بني الطفل وأهُله، وملا فيه كذلك من إختالط األنساب عوأفض  

ف تغري احلضانة فقد قال سبحانه األمر ال يقل فضاعة عن سابقه هبد وهذا:الحضانةتغير   /اثاني     
يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن  ﴿وتعاىل

.(1)﴾وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ   

وعلى كل مسلم  أن األم أحق حبضانة ولدها من سائر النساء وليس يف هذا نزاع :وجه الداللة من هذه اآلية
.أن يرضى مبا حكم اهلل له وحيرص على تنفيذه  

َكاَنْت ِعْنَد : مسَِْعُت اْلَقاِسَم ْبَن حُمَمٍَّد يَ ُقولُ  }:مارواه مالك عن حيى بن سعيد، أن قال :ومن األثر /3
طَّاِب اْمرَأٌَة ِمَن اأْلَْنَصارِ  ُه فَ َوَجَد ابْ نَ  ،َفَجاَء ُعَمُر قُ َباءً  ،مُثَّ إِنَُّه فَاَرقَ َها ،فَ َوَلَدْت َلُه َعاِصَم ْبَن ُعَمرَ  ،ُعَمَر ْبِن اخلَْ

ابَّةِ  ،َفَأَخَذ ِبَعُضِدهِ  ،اْلَمْسِجدِ  اِصماً يَ ْلَعُب ِبِفَناءِ عَ  ُة اْلُغاَلمِ  ،فَ َوَضَعُه بَ نْيَ َيَدْيِه َعَلى الدَّ فَ َناَزَعْتُه  ،َفَأْدرََكْتُه َجدَّ
يقَ . ِإيَّاهُ  نَ َها  فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر الص د يق ،اْبيِن : َوقَاَلِت اْلَمْرأَةُ ، اْبيِن : ُعَمرُ  فَ َقالَ ، َحىتَّ أَتَ َيا أَبَا َبْكٍر الص د  َخل  بَ ي ْ

َنُه قَاَل، َفَما رَاَجَعُه ُعَمُر اْلَكاَلمَ   .(2){َوبَ ي ْ
.(3)أن َيتطف الطفل ألغراض جنسية سواء أكان ذكر أو أنثى /1  

.(4)أن َيتطف الطفل لطلب دفع الفدية /2  

.(5)أن َيتطف الطفل من أجل سرقة أعضائه /7  

 

                                                           
 .233سورة البقرة /  1
 (.2131)رواه مالك يف املوطأ، كتاب الوصية، باب ماجاء يف املؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، رقم /  2
احلماية القانونية لألطفال ضحايا اإلساءة اجلنسية، وزارة العدل التونسية، سامية الدولة، رئيسة خلية مبركز الدراسات القانونية /  3

 .49م، 2243فيفري وغرة مارس 21 -احلمامات-والقضائية
 .                   .www.Sawt – alhrar.comم42/27/2242، م2243/ 21/22جريدة صوت األحرار،حسناء، /  4
       .www.elwatannews.com   .     م42/27/2242، م46/22/2243جريدة الوطن املصرية، يامسني رمضان، / 2

                                                                                                 
                   

http://www.elwatannews.com/
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اجلزائر كشفت تقارير أمنية رمسية تداولتها وسائل إعالم حملية عن أرقام مرعبة تتصل باجلرائم اليت مست ويف 
طفل ( 42)م، وتعرض 2242را، العامطفل قص( 276)قام نفسها عن إختفاء األطفال، حيث تشري األر 

تعرضوا  ، غالبيتهمم2242م و2242طفل لإلختطاف ما بني ( 222)لإلختطاف شهريا، فيما تعرض 
.(1)لإلعتداء اجلنسي واخلنق، والقتل، أو لبرت أعضائهم قصد بيعها  

حلرابة واإلفساد يف األرض، سواء أكان وخالصة القول أن جرمية إختطاف األطفال تعترب من جرائم ا
إلرتكاب  راء، وهذا نوع من أنواع الغدرواإلغ لتحايل واخلداعأو با ،اإلختطاف باإلكراه والقوة والتهديد

 وهي من الظواهر اإلجرامية اخلطرية وهلا ضرر جسيم على سالمة وأمن اجملتمعإخل، ...أو قتلجنسية فاحشة 
.وحريته  

                                                           
. م42/27/2242م، 2243مارس 27 –ه 4131مجادى األوىل 41جريدة الرياض، فتيحة يوروينة،  / 1

 .www.alriyadh .com.7317العدد



 الفصل الثاني
 تكييف جريمة إختطاف األطفال، وطرق إثباتها وعقوبتها

إختطاف األطفال إعتداء على نفوسهم وأغراضهم وهذا يعرضهم لألذى  ينتج عن جرمية
اجلسيم، وإن مل يكن اخلاطف قاصدا إحداث تلك النتائج، وقد حاربت الشريعة هذه اجلرمية 

در اجلرمية املقرتفة، وجعلت لكل جرمية عقوبة تتناسب وقوأغلقت كل األبواب املؤدية إليها، 
 :   وفيه ثالثة مباحث

 

 تكييف جريمة إختطاف األطفال  : المبحث األول ۞

 طرق إثبات جريمة إختطاف األطفال: المبحث الثاني ۞

 العقوبة المقدرة: المبحث الثالث ۞
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 .تكييف جريمة إختطاف األطفال:المبحث األول     
بيان صورها إىل وسرقة لألعضاء،  ،وإغتصاب ،يلزم لدراسة ومعرفة تكييف جرمية إختطاف األطفال من قتل

 .وأركاهنا بإعتبارها تأخذ أبعاد خطرية

 .القتل: األولالمطلب      

فإذا صاحبها قتل تعترب اجلرمية جرميتان من جرائم احلرابة،  ن جرمية إختطاف األطفال تعد  أ ،كركما سبق الذ 
 .حرابة، إال  أن من الفقهاء من اعتربه قتل غيلة وهو نوع من أنواع احلرابةجرمية قتل و جرمية 

 .تعريف قتل الغيلة/ أوال     

بالكسر تعين اخلديعة واإلغتيال، يقال قتل فالن غيلة أي خدعة فذهب به إىل موضع الِغيَلة :لغة/ 1     
 (1).فقتله

 (2).والِغيَلة واإلغتيال، يقال قتله غيلة أي على غفلة منه

أن خيدع شخص آخر فيذهب به إىل موضع ال يدريه خفية  ،يتضح مما سبق أن قتل الغيلة عند أهل اللغة
 .إختطاف األطفال وقتلهم فيقتله، وهذا ما يتطابق مع

 .وقد عر فها الفقهاء بتعريفات عد ة :إصطالحا/ 2     

 (3).ن خيدعه فيذهب به إىل موضع، فإذا صار إليه قتلهأ :احلنفية -

 أن خيدعه فيذهب به إىل موضع خفية، فإذا صار  وقيل هي ،قتل الرجل خفية ألخذ ماله هي :املالكية -

 4)إليه قتله

                                                           

 .1101القاموس اجمليط، الفريوزآبادي،  / 1
-ه 1011)، واملعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، مجهورية مصر العربية، طبعة جديدة، وزارة الرتبية والتعليم، 666املعجم الوسيط،  / 2

 .016، (م1990
 تبني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي، واحلاشية، شهاب الدين أمحد / 3

 .1/211 -القاهرة-بن حممد بن يونس بن امساعيل بن يونس الشليب، املطبعة الكربى األمريية، بوالق
مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب املعروف باحلطاب /  4

 .6/233، (م1992 -ه 1012)، 3الر عيين، دار الفكر، ط
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 .(1)، مث يقتلهخيدعه فيذهب به حملل خالأن :الشافعية -

 (2).أو غريه فيقتله، ويأخذ ماله وغريه ،ة، كالذي خيدع إنسان، فيدخله بيتا أو حنوهر  القتل على غِ  :احلنابلة -

والذي يظهر من تعريفات الفقهاء أن تعريف احلنفية والشافعية هو األقرب إىل املقصود، بإعتبار اخلاطفني 
فيزهقون روحه، وهذا هو قتل الغيلة على وجه اخلداع واحليلة  إىل مكان بعيد عن األنظاريأخذون الطفل 

 .وعلى غفلة من اجملين عليه، كما أن التعريف اللغوي يتماشى مع التعريف اإلصطالحي يف دراستنا

 .حرام :حكمه/ثانيا     

 :دليل تحريمه -     

َا َجزَاُء ﴿قوله تعاىل: من الكتاب/1 الل َه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يُ َقت  ُلوا أَْو  ال ِذيَن ُُيَارِبُونَ ِإَّن 
َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك ََلُْم ِخْزٌي يف الد    نْ َيا َوََلُْم يف اخْآِخرَةِ ُيَصل ُبوا َأْو تُ َقط َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يُ ن ْ

 (3).﴾َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ن  اهلل عز  وجل بني  يف هذه اخآية عقوبة احملارب الساعي يف األرض بالفساد من سفك للدماء، أ:وجه الداللة
 .يعترب حرابة ملا فيه من اخلداع واحليلة وهذا النوع من القتل

َجارِيٍَة بَ نْيَ َحَجَرْيِن، ِقيَل َمْن فَ َعَل َهَذا َأن  يَ ُهوِديًّا َرض  رَْأَس }عن أنس بن مالك  رضي اهلل عنه،  :السنة/ 2
َفَأَمَر بِِه الن يب  َصل ى »ِبِك، أَُفاَلٌن، أَُفاَلٌن؟ َحَّت  مسَِّي اليَ ُهوِدي ، َفَأْوَمَأْت ِبرَْأِسَها، َفُأِخَذ اليَ ُهوِدي ، فَاْعتَ َرَف، 

 (4).{ َجَرْينِ اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم فَ ُرض  رَْأُسُه بَ نْيَ حَ 

، مما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رض  رأس اليهودي مثلما رأس اجلارية بدون مشاورة أهلها: وجه الداللة
 .يدل أن هذا النوع من القتل حرابة، يرجع فيه لإلمام

                                                           
ودار إحياء الرتاث العريب  -مصر -حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اَليثمي، املكتبة التجارية الكربى  / 1

 .9/211، (م1963- ه 1311) دط،  -بريوت
مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحيباين مولدا مث الدمشقي احلنبلي، املكتب  / 2

 .6/32، (م 1990 - ه 1011) اإلسالمي،دط،
   33سورة املائدة /  3
 (.1013)سلم والكافر، رقم رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اخلصومات، باب ما يذكر يف األشخاص واخلصومة بني امل/  4
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اْشتَ َرَك ِفيَها أَْهُل َلِو »: َأن  ُغاَلًما قُِتَل ِغيَلًة، فَ َقاَل ُعَمرُ  }ن األثر عن ابن عمر، رضي اهلل عنهما،م/3
َعاَء َلَقتَ ْلتُ ُهمْ   (1).{ «َصن ْ

لقتلهم شخصا قتل غيلة دون الرجوع إىل أولياء  رضي اهلل عنه قتل مجاعة أن عمر بن اخلطاب: وجه الداللة
 .القتيل

لقد إتفقت كلمة الفقهاء على وجوب قتال أهل احلرابة تأمينا حلياة الناس وحفظا ألمواَلم :اإلمجاع/ 0
على رعية قائمة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي  والعقول السليمة، نالحظ أن حكمة حترمي هذا الفعل البشع

 (2).مور خلقه يف حفظ النظام العاماملشرع احلكيم العليم بأ

لتوافر أركان جرمية احلرابة يتعني توافر شروط، بعضها يرجع للقاطع وبعضها يرجع :أركان الحرابة/ ثالثا     
 .، وبعضها يرجع إىل الفعل وبعضها يرجع إىل مكان القطعللمجين عليه

 :فعل القطع /1

يشرتط يف القاطع أن يكون بالغا عاقال، فإن كان صبيا أو جمنونا فال حد  (:الجاني)شروط القاطع/ أ
وأمحد فال ، أما مالك والشافعي (3)يف ظاهر الرواية عند أيب حنيفة عليهما، ويشرتط أيضا أن يكون ذكرا

تشرتط الذكورة يف احملاربة، وعندهم أن املرأة يف احملاربة مثل الرجل يقام عليها احلد، وأهنا ختالف الصيب 
 .واجملنون ألهنا مكلفة يلزمها القصاص وسائر احلدود، فإذا ارتكبت اجلرمية أقيم عليها حد احلرابة

رتط الذكورة وأن النساء والرجال يف قطع وروى الطحاوي عن أيب حنيفة رواية أخرى مفادها أنه ال تش
 .الطريق سواء، ألن النص عام، وأن أساس إقامة احلدود التكليف، ال فرق يف ذلك بني ذكر وأنثى

 .يشترط في المقطوع عليه أمران:شروط المقطوع عليه/ب

من نص على حكم إما قطع الطريق من املسلم على املسلم وعلى الذمي سواء، وذلك ألن اهلل تعاىل  -
 .حاربه وحارب رسوله صلى اهلل عليه وسلم أوسعى يف األرض فسادا ومل خيص بذلك مسلم عن ذمي

                                                           
 (.6696)رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، رقم /  1
،دمبا شرينو مالك، دار النشر باملركز العريب للدراسات -دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي -استفاء العقوبات احلدية/  2

 .2/110، (م1990 -ه 1011) دط، –الرياض  -األمنية والتدريب
 .6/131، (م1961 –ه 1011) ، 2ط -دمشق-الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر /  3



 

39 

وقد إختلف الفقهاء بالنسبة للمستأمن إذا كان مقطوعا عليه، فعن أيب حنيفة ال تتم احملاربة بالنسبة له وال 
ضي حوائجه مث يعود إىل قتبأمان مؤقت لي محد على احملاربني يف هذه احلالة ألن املستأمن دخل دار اإلسال

 .دار احلرب، وكونه من أهل دار احلرب يورث شبهة اإلباحة يف ماله

ومجهور الفقهاء على أن احملاربة تتحقق ولو كان املقطوع عليه مستأمن، ألن الواجب توفر األمن يف دار 
ع عليه صلة رحم وال يرى األئمة الثالثة السالم، ويشرتط أبو حنيفة أال يكون بني أحد القطاع وبني املقطو 

 .ذلك

أو يد ضامن، فإن مل تكن كذلك كيد السارق  أن تكون يده صحيحة، بأن كانت يد ملك أو يد أمانة -
 .(1)مل جيب احلد على القاطع

يعترب حرابة إذا ارتكب اتفق الفقهاء على أن الفعل املكون للجرمية  :الشروط الخاصة بمكان القطع/ج
 .(2)كما ذكرنا  إذا ارتكب داخل العمران ففيه خالف، أما العمرانخارج 

جله عند اجلاين، ويتحقق ال يقام حد احلرابة إال  إذا توفر قصد قطع الطريق واخلروج أل:القصد اجلنائي -
ظهار هدف اجلاين، وهو احلصول على املال باملغالبة والقهر واإلخافة، بغض النظر عن ماهية القصد بإ

، كأن ينوي اجلاين أو اجلناة أخذ مال وقتل املستعملة لتنفيذ هذا القصد والعزم على إرتكاب اجلرميةاألداة 
مالكه مث يعزم على التنفيذ وينفذ بعد قليل، ويستوي أن يكون القصد سابقا للجرمية أو الحقا أو معاصرا 

 .(3)َلا، ألن العقوبة واحدة وال عقاب حبديث النفس دون تنفيذ

 

 

 

 

                                                           
 .6/131الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، / 1
 .96حماضرات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، حممد هبجت عتيبة،  / 2
مى ، احلدود يف اإلسالم مقاصدها وآثارها، عبد اهلل أمحد الشماخي دار مشوع الثقافة، الزاوية، اجلماهرية العربية الليبية اإلشرتاكية العظ / 3

11. 



 

40 

 .اإلغتصاب:المطلب الثاني     

 .تعريفه/ أوال     

، ومعناه كذلك احلصول على (2)ابْ ، ومجعه ُغص  (1)َغَصَب الشيء َغْصبًا أخذه قهرا وظلما :لغة/ 1     
 .شيء بعناء وتعب وقهرا او حتايال

وإْغَتَصَب إمرأة ، وإْغَتَصَب، استوىل على شيء بالقوة، (3)وَغْصْب، معناه غصبا عنه ضد إرادته على كره فيه
 .(4)أي هتك عرضها زىن هبا رغما عنها

 الزنا ظلما وقهرا، فعل يالحظ أن اإلغتصاب هو اإلكراه على 

ْغَتَصب ُيمل  :إصطالحا/2     
ُ
تتميز جرمية اإلغتصاب عن جرمية الزنا بوجود عنصر اإلكراه، إذ أن  امل

ْغَتِصَب على إرتكاب شيء يكرهه وال يرضاه، ومن ذلك
ُ
فإن تعريف الزنا هو نفسه تعريف اإلغتصاب  امل

  .غري أن األخري يتوفر على عنصر اإلكراه

هو إسم للواط احلرام يف قبل املرأة يف حالة اإلختيار يف دار العدل ممن إلتزم أحكام اإلسالم، :احلنفية -
 .(5)العاري عن حقيقة امللك وعن شبهته

 .(6)شبهة نكاح وال ملك ميني هو كل وطء وقع على غري نكاح وال :املالكية -

 .(7)هو وطء رجل من أهل دار اإلسالم، إمرأة حمرمة عليه من غري عقد وال شبهة عقد :الشافعية -

 

 
                                                           

-، وحميط احمليط، املعلم بطرس البستاين، مكتبة ناشرون، ساحة رياض الصلح 613واملعجم الوسيط، . 101املعجم الوجيز،  / 1
 .661م، 1996إعادة الطبع، -بريوت

 .611املعجم الوسيط،  / 2
 .1116املنجد يف اللغة العربية املعاصرة،  / 3
 .111حميط احمليط، بطرس البستاين،  / 4
 .9/116بدائع الصنائع، الكساين،  / 5
 .0/211بداية احملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد،  / 6
 .3/330املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، دار الكتب العلمية، دط، دت،   / 7
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 .(1)هو من أتى الفاحشة يف قبل أو دبر من إمرأة ال ميلكها أو من غالم أو من فعل ذلك به :احلنابلة -

 .(2)جمردها وهو عامل بالتحرميمن وطئ من ال ُيل له النظر إيل  :الظاهرية -

 .(3)اتفق الشافعية مع احلنابلة يف التعريف فجعلوا الوطء يف القبل كالوطء يف الدبر

هناك تداخل بني املعاين اللغوية واإلصطالحية، وأن  كل منهما يصب على أن وخالصة القول أن 
على أن الوطء يكون يف قبل املرأة  احملرم، وقد اتفق الفقهاء يف التعريفاملتعمد و اإلغتصاب هو الوقاع 

 .واختلفوا يف الدبر وأن كل ذلك يكون بغري عقد شرعي

اإلغتصاب هو ممارسة رجل لعمل جنسي مع إمرأة حمر مة عليه شرعا وقانونا  :في القانون الجزائري -     
 .(4)باإلكراه ودون رضاها

 .حرام:حكمه/ ثانيا     

 .أدلة تحريمه     

ُهَما ﴿قوله تعاىل :الكتاب/1 َواَل تَْأُخْذُكْم هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن  ِماَئَة َجْلَدةٍ الز انَِيُة َوالز اين فَاْجِلُدوا ُكل  َواِحٍد ِمن ْ
 .(5)﴾الل ِه ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالل ِه َواْليَ ْوِم اخْآِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَ ُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

 .حترمي الوطء عقوبة الزاين والعقوبة تدل علىعلى نصت اخآية الكرمية :وجه الداللة

اْسُتْكرَِهِت اْمرَأٌَة َعَلى َعْهِد َرُسوِل الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه  }:بن وائل عن أبيه، قال عن عبد اجلبار:السنة/ 2
َها احلَْد  َوأَقَاَمُه   .(6) { َعَلى ال ِذي َأَصابَ َها، ومََلْ َيْذُكْر أَن ُه َجَعَل ََلَا َمْهرًاَوَسل َم، َفَدرَأَ َعن ْ

 .أن القاصرة املستكرهة على الوطء احملرم يسقط عنها احلد، ويقام احلد على اخلاطف اجلاين:وجه الداللة

                                                           
-ه 1020) دط، -اهرةالق-العدة شرح العمدة، عبد الرمحن بن ابراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين املقدسي، دار احلديث / 1

 .193، (م2113
 .9/10احمللى باخآثار، ابن حزم،  / 2
 .9/10املغين، ابن قدامة،  / 3
 .11اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، عبد العزيز سعد، دط، دت،  / 4
 2سورة النور /  5
 .غريب، وضعفه الرتمذي ، وقال حديث (2196)رواه ابن ماجة يف سننه، كتاب احلدود، باب املستكره، رقم  / 6
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بل قام  مل يكن اإلمجاع على حترمي الزنا مقصورا على عصر الصحابة أو من بعدهم فحسب،:اإلمجاع/ 3
اإلمجاع  على ذلك يف مجيع األزمان واألجيال والعصورن ال بل مل يكن إمجاع األمة اإلسالمية فقط بل هو 
إمجاع مجيع األمم ومجيع امللل والنحل منذ أن أنزل اهلل الشرائع على خيلقته وحَّت تقوم الساعة ومل يستهون 

 .(1)كانة اإلنسان واألسرة يف اجملتمعحبرمته إال من مرق عن حرمات اإلنسانية وجتاهل أو جهل م

 .جلرمية إغتصاب األطفال ركنني أساسيني مها :أركانه/ثالثا     

العقل املريد املختار  أي العاقل الكامل ،واملقصود به إدخال املكلف العاقل :الوطء المحرم/ 1     
احلشفة أو قدرها إذا مل يكن للذكر حشفة يف الفرج على وجه حمظور، سواء حتقق اإلنتشار أو مل يتحقق 

ائل بني الذكر والفرج، طاملا كان هذا احلائل ُيدث، ويعترب الوطء زنا ولو وجد حوسواء حدث إنزال أو مل 
 .(2)رأة متكينها الرجل من مثل هذا الفعلرقيقا ال مينع الشعور باللذة، وهو بالنسبة للم

ومقدمات اجلماع ال تعد  زنا وال يعاقب عليها حدا، بل تعد  معصية تستحق عقوبة تعزيرية، مثل اخللوة 
بأجنبية غري املقرتنة بالوطء ال تكفي لقيام جرمية الزنا التامة، وال يتحقق الركن املادي إال  بالوطء احلقيقي 

 (3).احملرم املعترب زنا هو الوطء الذي ُيدث يف غري امللكوالقاعدة أن الوطء 

 .ما يليالزنا يف بعض الصور نورد أمهها في وقد اختلف الفقهاء يف مدى توافر

على من فعله فقال أمجع أهل العلم على حترمي اللواط وقد ذمه اهلل يف كتابه وعاب :الوطء في الدبر -
ِإن ُكْم لََتْأُتوَن الرَِّجاَل  ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمنيَ  لَِقْوِمِه أَتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكْم هِبَا َوُلوطًا ِإْذ قَالَ ﴿ سبحانه

 .(4)َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل أَنْ ُتْم قَ ْوٌم ُمْسرُِفوَن﴾

َمْن َوَجْدمُتُوُه يَ ْعَمُل  }:سلم قالعن ابن عباس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و :ومن السنة -
تُ ُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل ِبهِ   .(5){ َعَمَل قَ ْوِم ُلوٍط، فَاق ْ

                                                           
سات العقوبة التعزيرية جلرمية الزنا يف الفقه اإلسالمي، حامد بن حممد بن متعب العبادي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدرا / 1

 .31، (م2113 -ه1020)العليا، قسم العدالة اجلنائية، ختصص التشريع اجلنائي اإلسالمي، 
 .226الفقه اجلنائي اإلسالمي، حممد هبجت عتيبة، حماضرات يف  /  2
 .96احلدود يف اإلسالم مقاصدها وآثارها، حممد عبد اهلل الشماخي،  / 3
 .61سورة األعراف /  4
، إختلفوا يف إسناده، قيل إسناد صحيح وقيل (2161)رواه ابن ماجة يف سننه، كتاب احلدود، باب من عمل عمل قوم لوط، رقم / 5

 (. 2211) و ( 6169)ف، وصححه األلباين يف جامعه الصحيح، رقم إسناد ضعي
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 .أن اللواط حرام بصريح النصني، وأنه من الكبائر: لةوجه الدال

السحاق مايكون من الفاحشة بني أنثى وأنثى بأن تدالكت إمرأتان، وقد اتفق : المساحقة أو السحاق -
ِإَذا أََتِت اْلَمْرأَُة اْلَمْرأََة  }:ملا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قالالفقهاء على أن هذا الفعل فاحشة، 

 .(1){ فَ ُهَما زَانَِيَتانِ 

ا خطوفة مكرهة على فعل الفاحشة فسيسقط عنها احلد، أمأن املساحقة من الزنا ومبا أن امل:وجه الداللة
 .كما سيأيت ذكره  اخلاطفة فقد ارتكبت معصية وستقام عليها العقوبة

ِإال  َعَلى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُ ُهْم  ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ  َوال ِذينَ ﴿حرام، لقوله تعاىل :اإلستمناء -
ُر َمُلوِمنيَ  ألهنا مباشرة تفضي إىل قطع النسل، واستمناء رجل بيد إمرأة أجنبية ال يعترب زنا، ، (2)﴾فَِإن  ُهْم َغي ْ

 وكذلك إدخال رجل أصبعه يف فرج إمرأة، ولكن ذلك معصية تفضي التعزير على اخلاطف، سواء حدث
ألن ذلك مباشرة حمرمة من غري إيالج ، إنزال أم مل ُيدث، أما املخطوفة فلها حكم آخر كما سيأيت ذكره

 .(3) كمباشرة الرجل املرأة فيما دون الفرج

 .وهو الوطء الطبيعي بإيالج اجلاين عضو التذكري يف فرج املرأة:فعل الوقاع في القانون الجزائري -     

هو إتيان اجلاين فعل الوطء وهو الزنا احملرم مع علمه بأنه يطأ إمرأة حمرمة عليه  :القصد الجنائي/2     
 .شرعا، ويقصد بذلك فعل املعصية

يعرب  عنه بإستعمال العنف وهو جوهر اجلرمية ويتوافر ذلك كلما وقع الفعل :في القانون الجزائري -     
 .بغري رضا الضحية، وقد يكون هذا العنف

 .ذلك بإستعمال القوة اجلسدية أو أية وسيلة مادية إلكراه اجملين عليها على الصلة اجلنسية ويتحقق:ماديا /أ

 .(4)بالتهديد بشر، كالتهديد بقتل أو التهديد بفضيحة مثال ويتحقق مثل هذا العنف:معنويا /ب

                                                           
، حديث منكر، وضعفه األلباين يف (11133)رواه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب احلدود، باب ماجاء يف حد اللوطي، رقم  / 1

 (.262)ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، رقم 
 .1سورة املؤمنون  / 2
 .232ئي اإلسالمي، حممد هبجت عتيبة، حماضرات يف الفقه اجلنا / 3
 .91شرح قانون العقوبات اجلزائري، حممد صبحي جنم، ديوان املطبوعات اجلامعية، دط، دت،  / 4
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م، والذين متكنت مصاحل الشرطة من 2111م و2116يف  عدد األطفال الذين مت إختطافهمقد بلغ و 
 .طفل مابني ذكر وأنثى 112، وتقدمي خمتطفيهم للعدالة العثور عليهم

حالة  36ما يعين  ،م2116طفل يف  116طفل مقابل  106م إختطاف 2111وسجلت سنة 
خالل السنتني فتاة خمتطفة  162إختطاف إضافية، علما أن الفتيات هنا أكثر عرضة لإلختطاف بعدد 

 .(1)، والغرض األساسي يتمثل يف اإلعتداء اجلنسي والتعدياألخريتني 

 .مع القصد اجلنائي َلا فعل الوقاعتوافر  وخالصة القول أن اإلغتصاب صور من صور اإلختطاف والبد من

 .باألعضاء نزع:المطلب الثالث     

  .منهاهناك عد ة معاين لكلمة العضو :تعريف العضو/أوال     

، أو هو جزء من جمموع اجلسد كاليد (2)الُعْضو بالضم والكسر وهو كل حلم وافر بعضمه:لغة/1     
 .(4)، وعضى الذبيحة مبعىن قطعها أعضاء(3)، ومجعه أعضاءةوالرجل والعني واألذن واملعد

اليت تكون  هي بأنه جسم كثيف، متولد من أول مزاج اإلخالط، واألعضاء الرئيسية: وقد عر فه مجاعة
 .(5)وهي القلب والدماغ والكبد مبادئ للقوى حمتاجا إليها يف بقاء الشخص

ومن تعريفات اللغوين، يتبني أن العضو جيب أن يكون عظما يغطيه اللحم حَّت يعترب عضوا، ولكن يتبني 
 .العنيلنا أن معظم أعضاء جسم اإلنسان ليس فيها عظم إال  أهنا تعترب من األعضاء كالقلب والكبد و 

يطلق الفقهاء العضو على جزء متميز من جمموع اجلسد سواء أكان من إنسان أم :اصطالحا/ 2     
 .(6)حيوان، كاليد والرجل واألذن واألنف واللسان واألصبع

                                                           
العدد م، 20/10/2111م، 13/13/2113جريدة صوت األحرار، يومية إخبارية وطنية ، عزيز طواهر،  / 1

9312.www.sawt-alahrar.com                          
 611حميط احمليط، بطرس البستاين، / 2
 .611واملعجم الوسيط،. 623املعجم الوجيز،  / 3
 .11/96لسان العرب، ابن منظور،  / 4
 .611املنجد يف اللغة العربية،  / 5
مكة  -سرقة األعضاء باجلراحة الطبية وأحكام القصاص املرتتبة عليها يف الفقه اإلسالمي، حممد سريي إبراهيم، دار طيبة اخلضراء / 6

 .126، (م2111 -ه 1026) ، 1ط -املكرمة
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 ، من أنسجة وخاليا ودماء وحنوها كقرنية العني العضو هو أي جزء من اإلنسان:مجمع الفقه اإلسالمي -

 .(1)أكان متصال به أم انفصل عنهوحنوها، سواء 

) هو كل جزء من جسم اإلنسان يتميز عن غريه من األجزاء، وتكون له وظيفة حمددة ومثالية : طبيا -
 .(2)(القلب، اللسان، األنف، العني 

ومع تقدم العلوم الطبية والبيولوجية احلديثة يرى البعض بأن العضو مل يعد يقتصر فقط على القلب والكلى 
أيضا كل ما يتم إفرازه من نتاج اجلسم البشري من والرئة والكبد واألعضاء التناسلية، وإَّنا تعداه ليشمل 

اء من ع العظم وقرنية العني، أو أجز وخنا سوائل متجددة كالدم، أو خاليا كاحليوانات املنوية والبيضات 
 .العضو كاجلينات واَلرمونات

 .أي جزء من اجلسم البشري يتكون من أنسجة: وأصبح العضو يعر ف على أنه

يعد إجتارا باألشخاص، جتنيد أونقل أوتنقيل أو إيواء (:0مكرر  313املادة):في القانون الجزائري -     
التهديد بالقوة أو بإستعماَلا أو غري ذلك من أشكال اإلكراه، أو أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة 

اإلختطاف أو اإلحتيال أو اخلداع أو إساءة إستعمال السلطة أو إستغالل حالة إستضعاف، أو بإعطاء أو 
تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد اإلستغالل، ويشمل 

 .(3)ضاءاإلستغالل نزع األع

يقصد هبا أعمال البيع والشراء على األعضاء البشرية، مثل :تعريف اإلتجار باألعضاء البشرية-     
 .(4)الكلى، واألنسجة، والقرنية وغريها

أُِمَر الن يب  صل ى اهلل عليه وسلم أَْن  }:رية، فعن ابن عباس قالوقد جاء ذكر مصطلح العضو يف أحاديث كث
َعِة أَْعَضاٍء، َوالَ َيُكف  َشَعرًا َوالَ ثَ ْوبًاَيْسُجَد َعَلى  َهِة، َوالَيَدْيِن، َوالر ْكَبتَ نْيِ، َوالرِّْجَلنْيِ : َسب ْ  .(5){ اجلَب ْ

                                                           
 .316، 0جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد / 1
 .111، (م2111  -ه1021) ، 1ط -بريوت -املوسوعة الطبية الفقهية، أمحد حممد كنعان، دار النفائس  / 2
 .60، 1991أبريل 22املوافق ل 1391صفر عام  26قانون العقوبات، هواري بومدين،حرر باجلزائر يف  / 3
دالل رميان عبد اهلل، كلية احلقوق جامعة الشرق األوسط،  -دراسة مقارنة-املسؤولية اجلنائية عن اإلجتار باألعصاء البشرية / 4
 .1،(م2112)

 .(809) رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب السجود على سبعة أعظم، رقم  / 5



 

46 

يتبني من هذه التعريفات أهنا جاءت واسعة وشاملة لتعريف العضو، ألهنا تضمنت مجيع مكونات اجلسم 
إعتربوا كذلك أن الدم من األعضاء، كما  وقد ،أم منفصلةمن أنسجة وخاليا وحنوها، سواء أكانت متصلة 

يتضح أن التعريف الطيب يكاد يتفق مع تعريف فقهاء اإلسالم، إضافة إىل أن املعىن اللغوي ال خيرج عن 
 .املعىن اإلصطالحي

إن السطو على أعضاء اإلنسان احلي من األمور املخالفة لنصوص الشريعة :التكييف الفقهي -     
اإلسالمية ومقاصدها وفقهها بدون خالف بني العلماء، واملظهر اخلارجي َلذه اجلرمية ميثل إقتطاعا لعضو 

 :من إنسان، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء القصاص، فتكون جناية على مادون النفس وهي

 .على جسد إنسان من قطع عضو، أو جرح أو ضرب مع بقاء النفس على قيد احلياة كل إعتداء

كن مبا أهنا تشكل خطر كبري على اجملتمع، مما جيعلها أقرب إىل اجلرائم اليت يكون اجملتمع بكامله ضحية ول
 .(1)، وهذا مايقتضي تكييفها على أهنا من اجلرائم اليت ترتكب ضد األفراد وهي احلرابةَلا

  حرام :حكمها/ثانيا      

 :أدلة تحريمه -     

َا ﴿قوله تعاىل:الكتاب/1 َجزَاُء ال ِذيَن ُُيَارِبُوَن الل َه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يُ َقت  ُلوا َأْو ُيَصل ُبوا ِإَّن 
نْ َيا َوَلَُ  َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك ََلُْم ِخْزٌي يف الد  خْآِخَرِة َعَذاٌب ْم يف اَأْو تُ َقط َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يُ ن ْ

 .(2)﴾َعِظيمٌ 

 .(3){ َحرَاٌم َعَلْيُكمْ َوأَْعرَاَضُكْم  ن  ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكمْ إ }قوله صلى اهلل عليه وسلم: السنة/ 2

 .املسلم وماله النص صريح على حرمة دم:الداللة وجه

 :أركان جريمة اإلتجار باألعضاء/ثالثا     

 رمية نزع األعضاء ويعترب الفعل جرمية أي هو أن ُيصل من اخلاطف األمر املكون جل :الركن المادي/ 1

 
                                                           

 .1املسؤولية اجلنائية عن اإلجتار باألعضاء البشرية، دالل رميان،  / 1
 .33سورة املائدة /  2
 .21سبق خترجيه يف الصفحة  / 3
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 .(1)إعتداء على حق الفرد واجلماعة وأن يكون مقصودا به

 :يقوم الركن املادي على ثالثة عناصر أساسية وهي :في القانون الجزائري -     

 .(2)مبقابل مايلوالذي يعين مبادلة عضو من اجلسد :السلوك اإلجرامي -

هي األثر اجلنائي الناتج عن فعل اجلاين، والنتيجة هنا يف جرمية بيع أعضاء األطفال هو :النتيجة اإلجرامية -
 .اإلعتداء على جسد الطفل من خالل إنفصال ونزع أعضاءه

 .(3)ألطفالهي اإلرتباط بني الفعل ونتيجته، وهو مايكون واضحا يف جرمية بيع أعضاء ا: العالقة السببية -

 جرمه الذي وقع منه، وذلك بتوافر القصد اجلنائي وهو أن يكون اخلاطف مسؤوال عن :الركن المعنوي/2
 .(4)ألن فعله فيه ضرر  بنظام اجلماعة وحياة أفرادها

تعد جرمية اإلجتار باألعضاء البشرية جرمية عمدية، اليت تتوافر مبجرد  :انون الجزائريوفي الق -     
إنصراف وإرادة اجلاين يف حتقيق النتيجة جبميع أركاهنا مع علمه بأن القانون ينهي عن ذلك ويعاقب عليه، 
فالعامد هو من ُيصل على عضو أو جزء من جسم اإلنسان مبقابل أو دون رضاه، سواء قام بالفعل املنهي 

 .(5)عنه من أجل اإلجتار يف األعضاء احلاصل عليها أو املستويل عليها بدون موافقة أصحاهبا

إن  جرمية نزع أعضاء األطفال عادة ما تتم بإتفاق بني اجملرمني من أطباء ومساسرة، ويكون الضحية فيه 
وضعية واألعراف الطفل الربيء، ويعد  هذا إنتهاك لألصول الشرعية واإلسالمية وخمالفة للقوانني ال

 .اإلجتماعية والقواعد األخالقية

                                                           
 .306اإلسالمي، عودة، ،  والتشريع اجلنائي 132اجلرمية والعقوبة، أبو زهرة،  / 1
الوسيط يف جرائم األشخاص، نبيل صقر، نقال عن احلماية اجلنائية لألعضاء البشرية،  فوزية هامل، جامعة احلاج خلضر، باتنة، كلية /  2

 (.م2112-م 2111)احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، ختصص علم اإلجرام وعلم العقاب، 
شرية لألطفال، صالح رزق عبد الغفار يونس، كلية احلقوق جامعة املنصورة، قسم القانون اجلنائي، جرمية إستغالل األعضاء الب/ 3

 .30م، 2111
 .2/363التشريع اجلنائي اإلسالمي، عودة، /  4
احلميد بن  جرمية اإلجتار باألعضاء البشرية يف قانون العقوبات اجلزائري، فرقاق معمر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد/ 5

                   Fergagunivmosta@yahoo.fr.                                           131 -مستغامن -باديس

mailto:Fergagunivmosta@yahoo.fr
mailto:Fergagunivmosta@yahoo.fr


 

48 

ء على الكليات الضرورية من نفس وعرض، وذلك جرمية إختطاف األطفال متثل إعتدا وخالصة القول أن
بأبشع طرق اخلطف اليت يلجأ إليها اخلاطف عادة قاصدا من ذلك إزهاق روح أو هتك عرض أو نزع 

 . عضو

 .جريمة إختطاف األطفالطرق إثبات :المبحث الثاني     

تتعد الطرق واألسايب إلثبات جرمية إختطاف األطفال، من اإلقرار والشهادة والقرائن القوية، وذلك من 
 .أجل الوصول إىل اليقني باحلقيقة واجلزم

 .اإلقرار:المطلب األول    

 .تعريفه/ أوال     

 .(2)اجلحود ، واإلقرار ضد(1)أَقَ َر باحلق إعرتف به وأثبته:لغة /1     

 .فاإلقرار هو اإلعرتاف باحلق وإثباته

 .هناك تعاريف ِعد ة لإلقرار نذكر منها مايلي:إصطالحا /2     

 .(3)هو إخبار عن ثبوت احلق وأنه يلزم لوقوعه داللة:احلنفية -

 .(4)هو خرب يوجب حكم صدقه على قائله بلفظه أو بلفظ نائبه:املالكية -

 .(5)أو هو إخبار عن ثبوت ووجوب سابق، حق سابقهو إخبار عن :الشافعية -

 .(6)هو إظهار احلق لفظا أو كتابة أو إشارة:احلنابلة -

ا تتفق على أن  اإلقرار هو اإلعرتاف واإلثبات  .وهذه التعريفات وإن إختلفت عباراهتا إال  أهن 
                                                           

 .2/121املعجم الوسط، /  1
 .1/6معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،/  2
 .360غامن بن حممد البغدادي احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي، دط، دت، جممع الضمانات، أبو حممد /  3
 .1/216مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، احلطاب، /  4
-دمشق-،-بريوت-روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي، حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي/  5
 .0/309، (م1991 -ه 1012) ، دط، -عمان-،

 .11/69فتح العزيز بشرح الوجيز، عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين، دار الفكر، دط، دت،  /  6
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 :دليل حجيته/ ثانيا     

 .(1)﴾َعَلْيِه احلَْق  َوْلَيت ِق الل َه َرب ُه َواَل يَ ْبَخْس ِمْنُه َشْيًئاَوْلُيْمِلِل ال ِذي ﴿قوله تعاىل:الكتاب /1
أمر اهلل تعاىل بإمالء من عليه احلق فلو مل يلزمه باإلمالء شيء ملا أمر به، واإلمالء ال يتحقق :وجه الداللة
 .(2)إال  باإلقرار

ٌق ِلمَ ﴿وقوله تعاىل أيضا ا َوِإْذ َأَخَذ الل ُه ِميثَاَق الن ِبيِّنَي َلَما آتَ ْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مُث  َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ
 فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمَعُكْم ِمَن اَل َمَعُكْم لَتُ ْؤِمُنن  ِبِه َولَتَ ْنُصرُن ُه قَاَل أَأَق َْرْرمُتْ َوَأَخْذمُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَق َْرْرنَا قَ 

 .(3)الش اِهِديَن﴾

 .(4) { ِإَذا أَقَ ر  َمر ًة ِعْنَد احلَاِكِم ُرِجمَ  }قوله صلى اهلل عليه وسلم:السنة /2

 .أن  النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ بإقرار املذنب:وجه الداللة

 .(5)ال خالف بني األمة يف تعليق احلكم باإلقرار:اإلمجاع /3

فألن اإلقرار آكد من الشهادة، ألنه ال يهتم فيما يقرر به على نفسه، فإذا احلكم بالشهادة، : القياس /0
 .فألن يتعلق باإلقرار

ألن اخلرب كان مرتددا بني الصدق والكذب يف األصل لكنه ظهر رجحان الصدق على الكذب :املعقول /1
املقر ودينه ُيمالنه على الصدق ويرجحانه عن  ألن عقللداعي إىل الصدق الصارف عن الكذب، لوجود ا

الكذب، ونفسه األمارة بالسوء رمبا حتمله على الكذب يف حق غريه أما يف حق نفسه فال، فصار عقله 
ودينه وطبعه دواعي إىل الصدق زواجر عن الكذب فكان الصدق ظاهرا فيما أقرب به على نفسه فوجب 

 .(6)قبوله والعمل به

                                                           
 .262البقرة  سورة/ 1
 .062، (م2113) ،0طرق اإلثبات الشرعية أمحد إبراهيم بك، وواصل عالء الدين أمحد إبراهيم، املكتبة األزهرية للرتاث، ط/  2
 .61عمران سورة آل /  3
 .(1169)رقم البخاري يف صحيحه،كتاب األحكام، باب الشهادة تكون عند احلاكم يف واليته القضاء أو قبل ذلك للخصم،  رواه/ 4
 .11/69فتح العزيز شرح الوجيز، القزويين، /  5
 .062طرق اإلثبات الشرعية، أمحد إبراهيم بك، وواصل عالء الدين أمحد إبراهيم، /  6
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 .مبا يلي مبا أن إختطاف األطفال وقتلهم هو من احلرابة فإنه يثبت:اإلقرار بجرائم قتل األطفال/ثالثا     

اإلقرار والبينة كما يف السرقة، وجيب التعويل على اإلقرار كدليل مقبول لإلثبات، أن يكون واضحا يبني  -
كاهنا، وال يكون املقر متهما حقيقة املقصود ال يكتنفه الغموض واللبس وأن يكون منصبا على اجلرمية بأر 

 .على إقراره

علي لعمر،  ال يصح اإلقرار إال  من بالغ عاقل خمتار، أما الصيب واجملنون فال يصح إقرارمها لقول:التكليف -
ْجُنوِن َحَّت  يُِفيَق، َوَعِن الص يبِّ َحَّت  يُْدرَِك، َوَعِن : أََما َعِلْمتَ  }

َ
 الن اِئِم َحَّت  َيْستَ ْيِقظَ َأن  الَقَلَم رُِفَع َعِن امل

}(1). 

يرون  ة والشافعي ومالكيفوقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط التعدد يف اإلقرار، فجمهور الفقهاء ومنهم أبو حن
أنه يكفي اإلقرار مرة واحدة، بينما ذهب آخرون منهم أمحد وأبو يوسف إىل أنه جيب أن يكون اإلقرار 

 .مرتني إعتبارا بالشهادة

عن  راملق ثار اخلالف بني الفقهاء يف جواز رجوع املقر عن إقراره، فريى مجهور الفقهاء جواز رجوعكما 
جيب أن يكون الرجوع يف هذه احلالة  هلك أناإقراره فيسقط احلد إذا مل يكن ثابتا إال  باإلقرار، ويرى م

ابت باإلقرار  فال يسقط مبسوغ مقبول، وقال بعض الفقهاء منهم أبو ثور أنه ال يقبل الرجوع ألنه ث
 .(2)بالرجوع

وذلك بأن يقر اجلاين على نفسه بنفسه، على شرط أن يعلم :اإلقرار بجريمة هتك العرض/ رابعا     
بكيفية اجلرمية اليت إقرتفها كما يف قصة ماعز عندما أتى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصرح بإقراره، 

ْسِجِد، فَ َناَداُه أَ }قال فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه
َ
َتى َرُجٌل َرُسوَل الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم َوُهَو يف امل

ِسِه أَْربََع يَا َرُسوَل الل ِه، ِإينِّ َزنَ ْيُت، َفَأْعَرَض َعْنُه َحَّت  َرد َد َعَلْيِه أَْرَبَع َمر اٍت، فَ َلم ا َشِهَد َعَلى نَ فْ : فَ َقالَ 
: قَالَ « فَ َهْل َأْحَصْنتَ »: الَ، قَالَ : قَالَ « أَِبَك ُجُنونٌ »: ٍت، َدَعاُه الن يب  َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم فَ َقالَ َشَهاَدا

                                                           
 .23خترجيه يف الصفحة، سبق /  1
 .110حماضرات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، حممد هبحت عتيبة، / 2
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واإلعرتاف سيد األدلة بشرط العقل  (1){ «اْذَهُبوا ِبِه فَاْرمُجُوهُ »: نَ َعْم، فَ َقاَل الن يب  َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ 
 ،(2)والبلوغ من املقر كما ذكرنا

 .(3)كمة من ذلك أن اهلل ُيب السرت على عبادهواحل 

اتفق القانون اجلزائري مع أحكام الشريعة اإلسالمية من حيث أن هذه : في القانون الجزائري -     
رت طرقا خاصة ووسائل معينة إلثباهتا وهي ر األسرة فقاجلرمية ذات طبيعة خاصة وَلا تأثري كبري على نظام 

عقوبات حيث (301)، وقد نصت املادةالتلبس بفعل الزنا، واإلعرتاف الكتايب به واإلقرار القضائي بشأنه
يقوم إم ا بناءا على ( 339)الدليل الذي يقبل إلثبات إرتكاب اجلرمية املعاقب عليها باملادة"نصت على أن

أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، وإم ا بناءا على إقرار وارد يف رسائل أو حمضر قضائي ُيرر 
 .(4)"مستندات صادرة عن املتهم، وإما بناء على إعرتاف قضائي

ات يعتمد القاضي يف إثبات موجب املسؤولية على أدلة اإلثب:اإلقرار بجريمة نزع األعضاء/خامسا     
وهو أقوى األدلة، واإلقرار حجة كاملة يثبت القاضي احلكم إستنادا إليها ولو رجع  ارر الشرعية اليت منها اإلق

 .(5)عن إقراره او أنكره مادام مرتبطا حبق آدمي

 .وهي من أهم جرائم اإلثبات.الشهادة:المطلب الثاني     

 :تعريف الشهادة/أوال      

 .وعلم وإعالمقال بن فارس الشني والدال أصل يدل على حضور :لغة/1     

وَشِهَد على كذا شهادة أخربه به خربا قاطعا، وَشِهَد لفالن على فالن بكذا أدى ماعنده من الشهادة، 
عاينه، والشاهد من يؤدي الشهادة، وهو الدليل ومجعه ُشُهوٌد ويقال شهد اجمللس حضره، وشهد احلادث 

                                                           
، ومسلم يف صحيحه، كتاب احلدود، باب من (6611)رواه البخاري يف صحيحه، كتاب احلدود، باب ال يرجم اجملنون واجملنونة، رقم / 1

 (.1691)إعرتف على نفسه بالزىن، رقم 
 .111مقاصدها وآثارها، عبد اهلل أمحد الشماخي،  احلدود يف اإلسالم/  2
، -دمشق-وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واالحوال الشخصية، حممد مصطفى الزحيلي، مكتبة دار لبنان/ 3
 .161، (م1962 -ه 1012) ، 1ط
 .11اجلرائم الواقعة على األسرة، عبد العزيز سعد، / 4
 .6ه، 1021ربيع اخآخر  22لطبية يف ميزان القضاء، هاين بن عبد اهلل بن حممد اجلبري،جملة العدل، العدداألخطاء ا/ 5
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يقر مبا علم، وهي البينة يف القضاء وأقوال الشهود وَأْشَهاٌد وُشَهٌد وَشَهٌد، والشهادة هي أن خيرب مبا رأى و 
 .أمام جهة قضائية

 .فالشهادة تقتضي اإلخبار بالشيء واإلقرار به إذا كان عاملا بذلك الشيء

 .لقد عرفها الفقهاء مبا يلي:إصطالحا/ 2     

 .(1)هي إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة يف جملس القاضي:احلنفية -

 .(2)إخبار حاكم عن علم ليقضي مبقتضاههي :املالكية -

 .(3)هي إخبار عن شيء بلفظ خاص:الشافعية -

 .(4)هي اإلخبار مبا علمه الشاهد بلفظ خاص:احلنابلة -

 .(5)وهي كذلك اإلخبار مبا شوهد أوعلم 

تعاريف الفقهاء تكاد تتفق يف مجلتها على أن الشهادة هي اإلخبار عن حق ثابت، والتعريف اللغوي ال 
 .خيرج عن التعريف اإلصطالحي

 :دليل حجيتها/ثانيا     

قَاُلوا أَق َْرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمَعُكْم ﴿، وقوله تعاىل أيضا(6)َواَل َتْكُتُموا الش َهاَدَة﴾﴿قوله تعاىل:الكتاب /1
 .(7)﴾ِمَن الش اِهِدينَ 

                                                           
، 2ط –بريوت  -رد املختار على در املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، دار الفكر / 1
 .1/060، (1992 -ه 1012)

 .0/160على الشرح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، دط، دت، حاشية الدسوقي / 2
 .6/292هناية احملتاج يف شرح النهاج، الرملي، /  3
اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي شرف /  4

 .0/031،دط، دت،   -لبنان -و النجا، حتقيق، عبد اللطيف حممد موسى السبكي، داال املعرفة، بريوت الدين، أب
 -املبدع يف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين، دار الكتب العلمية ، بريوت/  5

 .6/261، (م1991  -ه 1012)،1ط -لبنان
 .263البقرة سورة /  6
 .61سورة آل عمران/  7
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 .أن الشهادة من أدلة اإلثبات:وجه الداللة

َجاَء َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت َوَرُجٌل ِمْن ِكْنَدَة ِإىَل الن يبِّ َصل ى اهللُ  }: قال فقد روى وائل عن أبيه :السنة /2
ِهَي : اْلِكْنِدي  يَا َرُسوَل اهلِل، ِإن  َهَذا َقْد َغَلَبيِن َعَلى أَْرٍض يل َكاَنْت أِلَيب، فَ َقاَل : َعَلْيِه َوَسل َم، فَ َقاَل احلَْْضَرِمي  

« أََلَك بَ ي َِّنٌة؟»: أَْرِضي يف يَِدي أَْزَرُعَها لَْيَس َلُه ِفيَها َحقٌّ، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم لِْلَحْضَرِميِّ 
 يُ َبايل َعَلى َما َحَلَف َعَلْيِه، َولَْيَس يَ تَ َور ُع يَا َرُسوَل اهلِل، ِإن  الر ُجَل فَاِجٌر اَل : ، قَالَ «فَ َلَك مَيِيُنهُ »: اَل، قَالَ : قَالَ 

 .(1){ «لَْيَس َلَك ِمْنُه ِإال  َذِلكَ »: ِمْن َشْيٍء، فَ َقالَ 

 البَ ي َِّنُة َعَلى اْلُمد ِعي، َوالَيِمنُي َعَلى اْلُمد َعى َعَلْيهِ  }قد أثر عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قوله:اخآثار/2
}(2). 

فقد أمجعت األمة اإلسالمية على حجية العمل بالشهادة وإعتبارها من أدلة اإلثبات لكافة :اإلمجاع /0
احلقوق والدعاوي، قال الرتمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليهو سلم 

 .وغريهم

غريها إحتاج الناس للعمل فلحصول التنازع والتخاصم والتجاحد بني الناس يف الدماء و :املعقول /1
 .(3)بالشهادة إلثبات احلقوق وتوثيقها

للشهادة على جرائم قتل األطفال شروط وهي تنقسم إىل :الشهادة على جرائم قتل األطفال/ثالثا     
 .قسمني

 :شروط تتعلق بتحمل الشهادة/ 1

 .أن يكون الشاهد عاقال وقت التحمل -

 فال يصح حتمل الشهادة بالقتل من األعمى، ذلك ألن القتل يقع باألفعال ال باألقوال، فيمتنع : البصر -

 
                                                           

 (.223)رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني، رقم / 1
، حديث (1301)رواه الرتمذي يف سننه، أبواب األحكام، باب ماجاء يف البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه، رقم /  2

 (.2691)ه اجلامع، رقم ضعيف، وصححه األلباين يف صحيح
 طرق إثبات جرائم القتل يف الشريعة اإلسالمية، إبراهيم حممد إبراهيم أمحد، اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية الشريعة/  3

 .131، (ه1010-ه 1013)والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع الفقه واألصول، شعبة الفقه، 
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 (1).لذلك حتمل األعمى للشهادة بالقتل

 .وتتنوع إلى أربعة أنواع:شروط تتعلق بأداء الشهادة/2

 .تنقسم إىل شروط عامة وشروط خاصة:شروط الشاهد عند األداء أمام القاضي -

    (2).ينبغي حتققها يف الشاهد عند أدائه للشهادة بكل جرائم القتل:الشروط العامة

 .وهي:الشروط الخاصة

فالصيب ال تقبل شهادته ألن الشهادة نوع من الوالية، وال والية للصيب على نفسه، فأوىل به أال  :البلوغ -
أََما  }، وقول عمر علي(3)﴾َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكمْ َواْسَتْشِهُدوا ﴿تكون له والية على غريه، لقوله تعاىل 

ْجُنوِن َحَّت  يُِفيَق، َوَعِن الص يبِّ َحَّت  يُْدرِكَ : َعِلْمتَ 
َ
 .(4){ َأن  الَقَلَم رُِفَع َعِن امل

 فغري العاقل ال تقبل شهادته إلختالط األمور عليه وعدم إستطاعته متييز حقوق اخآخرين، كما أنه :العقل -
واألحداث، ولذا فقد حكم برفع القلم عنه، أما إذا كان الشاهد جين أحيانا  غري قادر على ضبط الوقائع

وحدثت الواقعة وهو عاقل مث أدى الشهادة عليها وهو عاقل ضابط ألمور نفسه ووقائع احلادثة ومالبستها 
 .وظروفها، فإنه يعتد بشهادته حينئذ، وتعترب دليل إثبات حكم مبقتضاه

هة تلحق شهادته فغري املسلم ال ُيكم مبقتضى شهادته على املسلم يف احلدود ألن الشب :اإلسالم -
 .نتقاص عدالته، واحلدود تدرأ بالشبهاتإل

َوَأْشِهُدوا َذَوْي ﴿فالعدالة شرط لقبول شهادته واإلعتداء هبا يف إثبات اجلنايات، لقوله تعاىل  :العدالة -
مرنا أن نتثبت من نبأ الفاسق، فيجب أن حنتاط يف إقامة العقوبة بشهادته اهلل تعاىل أ، وألن (5)﴾َعْدٍل ِمْنُكمْ 

 .ألن شهادته إعرتهتا الشبهة، واحلدود ال تدرأ بالشبهات

                                                           
 .،296سرقة األعضاء باجلراحة الطبية، حممد سريي إبراهيم، /  1
 .130سرقة األعضاء باجلراحة الطبية، حممد سريي إبراهيم، /  2
 .262سورة البقرة، /  3
 .23سبق خترجيه يف الصفحة /  4
 .2سورة الطالق،/  5
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يف قبول شهادة األعمى واحلكم مبقتضاها وعلى األخص  وهي كون الشاهد مبصرا وللفقهاء آراء :الرؤية -
ا إىل رد شهادته يف احلدود والقصاص مطلقا، أما الشافعية فذهبو إىل قبوَلا يف مسائل احلدود، فاحلنفية ذهبو 

 .إذا حتملها وهو بصري، واجلمهور يعتدون بشهادة األعمى، وأجازها ابن حزم حزم مطلقا

إشرتط الفقهاء يف الشهادة أن يكون الشاهد ذكرا فال تقبل شهادة النساء يف احلدود،روى  :الذكورة -
، وذهب األوزاعي والزهري إىل أن "مضت السنة بأن ال جتوز شهادة النساء يف احلدود"الزهريمالك عن 

اجلرمية اليت توجب القصاص تثبت مبا تثبت به األموال فيكفي يف إثباهتا شهادة رجلني أو رجل وإمرأتني 
اص سواء، سواء وإليه ذهب الشوكاين، أما بن حزم فذهب غلى جواز قبول شهادة النساء يف احلدود والقص
 .أشهدت النساء منفردات أم مع الرجال، وغاية االمر ان يكون مكان كل كل رجل إمرأتني

أما األخرس فقد منع من جواز شهادته عند احلنفية فيعترب يف الشاهد أن يكون ناطقا بالفعل،:النطق -
ني بالشهادة، وذهب الشافعية إىل واحلنابلة وال جتزئ اإلشارة،ألن الشهادة يعتري فيها اليقني، وال ُيصل اليق

 .القول بقبول شهادة األخرص حبالة ضرورة، وقيد املالكية القبول بشرط كون اإلشارة مفهمة ومعربة

ة بكالمه ويلحق فال تقبل شهادة من عرف بسوء احلفظ وكثرة السهو الغلط لفقد الثق:الحفظ والضبط -
 .ى شاكلتهبه املغفل  ومن عل

 ال جتوز شهادةأنه  }وسلم ، لقوله صلى اهلل عليه(1)قبل شهادة احملارب بسبب العداوةوال ت:نفي التهمة -

 ، ويشرتط لشهادة خطف األطفال وقتلهم رجلني عدلني (2){خصم وال ظنني واليمني على املدعى عليه 

 .تتوفر يف كل منهما الشروط اليت ذكرت

 يف األصل هو زنا فيثبت مبا تثبت به الزنا اإلغتصاب:الشهادة على جرائم إغتصاب األطفال/رابعا     
وهو أربعة شهود لكن موضوعنا هذا يتناول اإلغتصاب حتت التهديد والتخويف وهو خطف قاصرة من 

َا َجزَاُء ال ِذيَن ُُيَارِبُوَن الل َه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يف ﴿ذويها، فصارت اجلرمية جرمية حرابة وأصلها قوله تعاىل  ِإَّن 

                                                           
 .311سرقة األعضاء باجلراحة الطبية، حممد سريي إبراهيم، /  1
البيهقي يف سننه الكربى، كتاب الشهادات، باب ال تقبل شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمر على أخيه وال ظنني وال خصم، رواه /  2

 (.21661)رقم 
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َفْوا ِمنَ ا  اأْلَْرِض َذِلَك ََلُْم أْلَْرِض َفَساًدا َأْن يُ َقت  ُلوا َأْو ُيَصل ُبوا َأْو تُ َقط َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يُ ن ْ
نْ َيا َوََلُْم يف اخْآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ   .(1)﴾ِخْزٌي يف الد 

ينشر الفساد يف األرض وذلك بإنتهاكه للعرض وهو من الضروريات يتبني من اخآية أن اخلاطف :وجه الداللة
 .الكلية للحفاظ على النسل

ادة إذا ترتب على فعل الطبيب القصاص أو التعزير، فإن الشه:الشهادة على نزع األعضاء/خامسا     
لنسوة منفردات ما إذا ترتب على فعله من الضمان املايل فإنه تقبل شهادة االبد أن تكون برجلني عدلني، أ

مع الرجال بناءا على األصل املوجب لقبول شهادهتم باألموال وما يرجع إليها، وينبغي ان يقال  ومشرتكات
ذا كان مايشهدن عليه واقعا يف دات على الطبيب مبا يوجب القصاص إبقبول شهادة املمرضات واملساع

حنوها،وذلك موضع للضرورة فيجب موضع يتعذر عليه من غريهن، كما ُيدث يف العمليات اجلراحية و 
،  واألصل (2)ة مطلقااملرأوزاعي والشوكاين يف قبول شهادة س هنا مبا ذهب إليه الظاهرية واألإعتباره ويستأن

 .يف ذلك

 .(3){ جَتُوُز َشَهاَدُة اْمرَأٍَة َواِحَدٍة ِفيَما اَل َيط ِلُع َعَلْيِه الرَِّجالُ  }عليه وسلم قوله صلى اهلل:السنة -

تقبل شهادة تقبل شهادة النساء منفردات، ألن الرجال ال يطلعون عليها يف العادة، وإذا مل :املعقول -
حكام وهدرت احلقوق عند التجاحد، ولذلك قبلت شهادهتن للضرورة، قال النساء وحدهن سقطت األ

وين وال من يطبب وال يعرف الطب فتلف شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبني عدلني، غري عد"الرملي
، وينبغي أن يكون األطباء الذين يعتمد القاضي على شهادهتم من أهل اخلربة اليت توجب الثقة "خصمني

 (4).والطمأنينة بصحة حكمهم

 .القرائن القوية:المطلب الثالث     
يف احلرابة إن احلرابة من جرائم احلدود اليت تثبت باإلقرار والبينة، ومبا أن موضوعنا هذا يتناول جرائم معاصرة 

 .يةإىل العلم واحلقيقة اليقين وصوليقتضي العمل بالقرائن وذلك من أجل ال

                                                           
 .33سورة املائدة/  1
 .311سرقة األعضاء باجلراحة الطبية، حممد سريي إبراهيم، / 2
 (.21112)جتوز فيه شهادة النساء، رقم رواه أبو شيبة يف مصنفه، كتاب البيوع واألقضية، ما /  3
 .311سرقة األعضاء باجلراحة الطبية، حممد سريي إبراهيم،/  4
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 :تعريفها/أوال     

أحدمها يدل على مجع شيء إىل شيء واخآخر ينتأ  ،القاف والراء وامليم أصالن صحيحان ،قَ َرنَ :لغة/1     
 .(2)وِقرَاناً صاحبه واقرتن ، وقَارَنَه ُمَقاَرنَة(1)بقوة شديدة، فاألول قارنت بني الشيئني

 .(4)، والقرينة ما يدل على املراد والنفس(3)الشيء إقرانا أطلقته وقويت عليه مجعها أقران، وأقرنت َقرِيَنةو 

 .يتبني من التعاريف اللغوية أن القرينة تعين الوصول إىل اَلدف وهو احلقيقة

 :إصطالحا/2     

 .(5)املطلوبأمر يشري إىل :عرفها اجلرجاين بقوله -

 وهي مايلزم من العلم به الظن  هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه، والقرينة مبعىن األمارة -

 .(6)بوجود املدلول، كالغيم بالنسبة للمطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود املطر

 .(7)د اليقنيهي األمارة البالغة ح(: 1101)املادة وجاء يف جملة األحكام العدلية -

بعض املعاين اللغوية جاءت متوافقة مع املعاين اإلصطالحية، وهي أن القرينة تعين العالمة واألمارة للوصول 
 .إىل املراد

 :مشروعية اإلثبات بالقرائن/ثانيا     

ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقد  ِمْن قُ ُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذِبنَي   َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها﴿قال تعاىل :الكتاب /1
 فَ َلم ا رََأى َقِميَصُه ُقد  ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِإن ُه ِمْن َكْيدُِكن   َبْت َوُهَو ِمَن الص اِدِقنيَ َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقد  ِمْن ُدبٍُر َفَكذَ 

 

                                                           
 .1/11معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، /  1
 .131املعجم الوسيط، /  2
 .296املصباح املنري، الفيومي، /  3
 .616معجم لغوي، البستاين، /  4
 .110التعريفات، اجلرجاين، /  5
 .391الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، /  6
 .1/313جملة األحكام العدلية، /  7
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 .(1)﴾ِإن  َكْيدَُكن  َعِظيمٌ 

 .من اخآية أن قد  القميص من الدبر كان قرينة قاطعة على صدق سيدنا يوسف عليه السالم:وجه الداللة

َنا أَنَا َواِقٌف بَ نْيَ الص فِّ يَ ْوَم َبْدٍر َنظَْرُت َعْن مَيِييِن َوَعْن }محن بن عفو رضي اهلل عنه عن عبد الر :السنة /2 بَ ي ْ
َنا أَنَا َكَذِلَك، ِإْذ َغَمَزين َأَحُدمُهَا، فَ َقاَل َأْي َعمِّ، َهْل تَ ْعِرُف أَبَا مِشَايل فَِإَذا أَنَا بَ نْيَ  ُغاَلَمنْيِ ِمَن اأْلَْنَصاِر، فَ بَ ي ْ

ِه َصل ى ُأْخربُْت أَن ُه، َيُسب  َرُسوَل الل  : نَ َعْم، َوَما َحاَجُتَك إِلَْيِه، يَا ْبَن َأِخي، فَ َقالَ : َجْهِل ْبِن ِهَشاٍم، فَ ُقْلتُ 
: ْعَجُل، ِمن ا، قَالَ الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم، َوال ِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َلْو رَأَيْ ُتُه اَل يُ َفارُِق َسَواِدي َسَواَدُه، َحَّت  مَيُوَت اأْلَ 

ْيُت أَبَا َجْهٍل جَيُوُل بَ نْيَ الن اِس، فَ ُقْلُت فَ َغَمَزين اخْآَخُر، َوقَاَل ِمثْ َلَها، فَ َلْم أَْنَشْب َأْن رَأَ : َفَأْعَجَبيِن قَ ْولُُه، قَالَ 
َصل ى الل ُه َعَلْيِه  َهَذا َصاِحُبُكَما ال ِذي َتَساَلين َعْنُه، فَابْ َتَدرَاُه، َفَضَربَاُه ِبَسْيِفِهَما فَ َقَتاَلُه، مُث  أَتَ َيا الن يب  : ََلَُما

ُهَما« أَي ُكَما قَ تَ َلُه؟»: لَ َوَسل َم، َفَأْخبَ رَاُه مبَا َصنَ َعا، فَ َقا َهْل َمَسْحُتَما »: أَنَا قَ تَ ْلُتُه، فَ َقالَ : ، فَ َقاَل ُكل  َواِحٍد ِمن ْ
َفُكَما؟ َفنْيِ، فَ َقاَل الن يب  َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم : ، قُ ْلَنا« َسي ْ   .(2){ «ِكاَلُكَما قَ تَ َلهُ »اَل، قَاَل فَ َنظََر يف الس ي ْ

 .من احلديث أن عالمة الدم كانت قرينة قاطعة على القتل:الداللة وجه

برجم املرأة إذا ظهر حكم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه والصحابة معه، ماترون :من أقضية الصحابة /3
زوج َلا وال سيد، إعتمادا على القرينة القاطعة بأهنا قد زنت، وقال هبذا مالك وأمحد بن هبا محل وال 

 .(3)حنبل

من يف الرجل  وحكم عمر وبن مسعود رضي اهلل عنهما، وال يعرف َلما خمالف بوجوب احلد برائحة اخلمر
 .أو قيئه مخرا إعتمادا على القرينة الظاهرة

بن القيم رمحه اهلل قد عض د مبدأ حجية العمل بالقرائن والقضاء هبا يف كتابه الطرق احلكمية  إن  : املعقول /0
عظيمة النفع جليلة القدر إن أمهلها احلاكم أو الوصي أضاع حقا كثريا، وأقام باطال   هذه املسألة"...فقال

نواع من الظلم والفساد، وقال ا، دون األوضاع الشرعية، وقع يف أكثريا، وإن توسع فيها وجعل معوِّله عليه

                                                           
  .26سورة يوسف، /  1
رواه ابن حبان يف صحيحه، تابع لكتاب السري، باب الغنائم وقسمتها، ذكر خرب أوهم عاملا من الناس أن املسلمني إذا اشرتكا يف قتل /  2

 (.0601)أحدمها سلبه دون اخآخر، رقم قتيل كان اخليار لإلمام يف إعطاء 
 .066طرق إثبات جرائم القتل، إبراهيم حممد إبراهيم أمحد، /  3
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ع يف مصادره يف موضع آخر فالشارع مل يلغي القرائن واألمارات ودالالت األحوال بل من إستقرأ الشر 
 .(1)وموارده وحده شاهدا َلا باإلعتبار مرتبا عليها األحكام

 .أقسام القرائن/ثالثا     

هي ماعلم من األمارات ودالئل احلال املصاحبة للواقعة املراد إثباهتا، حبيث بقطع :القرينة القاطعة/1
الواقعة بالذات بدون تردد  املستدل بأن هذه األمارات هي سبب العلم اليقيين الذي حصل عنده يف هذه

 .وال إحتمال وهي نوعان

ي دليل س حبيث تعين من قررت ملصلحته عن أوهي اليت ال تقبل إثبات العك: قرائن قاطعة شرعية /أ
 .آخر، كقرينة الولد للفراش

خروج لواقعة اليت تدل على صور احلال، كوهي ما تستنبطه احملكمة من األمور ا :قرينة قاطعة قضائية /ب
 .(2)شخص من دار وبيده سكني تقطر دم ا مع وجود قتيل يف تلك الدار ليس هبا غريه

 .(3)﴾...َواْسَتبَ َقا اْلَباَب َوَقد ْت َقِميَصُه ِمْن ُدبُرٍ ﴿قوله تعاىل : دليلها

أن تكون دليال مرجحا ملا معها ومؤكدة ومقوية له، كالوصف الصحيح يف تنازع املؤجر :ةيطعقرينة غير ق/ 2
 .واملستأجر يف كنز وسط الدار فكالمها صاحب يد والوصف رجح أحدمها

وشك فال يعول عليها يف  فال يقوى على اإلستدالل هبا وهي جمرد إحتمال :كون دليال مرجوحاأن ت/3
الغثبات، وتستبعد يف جمال القضاء، كاليد إذا قارهنا دليل أو قرينة أقوى يف اليد يف حالة من ُيمل عمامة 

أسه عمامة، وآخر يعدو وراءه حاسر الرأس وإلعادة له يف ذلك فتقدم هذه القرينة على يد وعلى ر 
 .(4)اخلاطف

األطفال وقتلهم داخال يف عموم اإلفساد يف األرض خطف مبا أن :البينة على قتل األطفال/رابعا     
وتدبري الفنت اليت من شأهنا أن تفسد األمن العام، ينبغي أن تكون كعقوبة احلرابة اليت هي حد من احلدود 

                                                           
 1الطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن القيم اجلوزية، مكتبة دار البيان، دط،دت،  /  1
، (مع املقارنة بالقانون الوضعي وقانون اإلثبات اليمين اجلديد )فريد واصل، نظرية الدعوى واإلثبات يف الفقه اإلسالمي، نصر الدين /  2

 .101، (م2112 -ه 1022)، 1ط –القاهرة  -دار الشروق 
 .26سورة يوسف، /  3
 .090ينظر وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، حممد مصطفى الزحيلي،بتصرف يسري، /  4
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، وجيوز شهادة شاهدين من أهل الرفقة الذين قاتلوا فهي ال تثبت مبجرد القرائن وإَّنا بالشهادة واإلقرار
 .(1)عت عليهم اجلرمية على أال يشهد ألنفسها بشيء، وجيوز أن يشهد َلا غريمهااحملاربني أو وق

تصاب جيب أن تلحق جبرمية الفقهاء املعاصرون أن جرمية اإلغ يرى:إثبات اإلغتصاب بالقرائن/خامسا     
 .احلرابة وذلك لسببني

إَّنا يفعلون ذلك من أجل أال ألن من خيطفون اإلناث ألجل إغتصاهبم "عدم إشرتاط وجود أربعة شهود/ 1
وبالتايل يكون من غري املعقول أن نطالب اإلناث بتقدمي أربعة شهود  ،يراهم أحد وهم يرتكبون جرائمهم

 .يؤيدون إهتامهن للمغتصبني

إختالف الظروف بني اإلغتصاب والزنا، ففي حني جند أن الزنا يكون بالرتاضي وبالتدبري يأيت اإلغتصاب /2
ادة القائمني باجلرم بعضهم همعها إجياد الشهوة إال ما ندر، إال إذا أخذ بعني اإلعتبار ش على غفلة يصعب

 .(2)على بعض

السائل ) (DAN)أما القرائن املعاصرة فيمكن إثبات جرمية إغتصاب القاصرات عن طريق احلامض النووي 
التناسلية للجاين على األعضاء  وقد يكون موجود مبسرح اجلرمية على املالبس أو أغطية السرير، أو( النووي

 .(3)أو اجملين عليها

يتم بواسطة فحص طيب يقوم به ذوي اإلختصاص حترر إثره شهادة طبية  :وفي القانون الجزائري-     
تظهر أن الوقائع حديثة وتربز آثار العنف إن وجدت، وإن كان إفتضاض البكارة دليال قاطع على حصول 

 .(4)اإليالج فإن متزيق غشاوة البكارة متزيقا جزئيا يكفي إلثبات املواقعة

القرائن من وسائل اإلثبات ومنها التقارير واملستندات املكتوبة  :بالقرائنإثبات سرقة األعضاء /سادسا     
يَا أَي  َها ال ِذيَن ﴿اإلثبات يف الفقه اإلسالمي، لقوله تعاىل  خطيا، بل حتظى الكتابة بأمهية خاصة يف جمال

                                                           
 .212اإلسالمي، حممد هبجت عتيبة، ينظر حماضرات يف الفقه اجلنائي /  1
 -جرمية اإلغتصاب يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي،هنى القطارجي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع /  2

 .101، (م2113 -ه 1023) ،1ط-بريوت
، عمران مفتاح (رنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيمقا)مشروعية الدليل املستمد من حتليل البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي/  3

 .6، (م2113 -م 2112)أمحد زقلوم،كلية احلقوق،قسم الشريعة اإلسالمية، جامعة املنصورة، 
 .2/111الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، أحسن بوسقيعة، /  4
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تعاىل أمر بالكتابة إلثبات حق الدين على سبيل  فاهلل.(1)﴾آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُُبوهُ 
الوجوب أو الندب، وقد مست احلاجة اليوم إىل ضبط العالقة والتعامل مع األطباء واجلهات الطبية  
كاملستشفيات والعيادات الطبية، ومن أقوم وسائل ضبط هذه العالقة هي الكتابة،سواء يف عقود اجلراحات 

 .ملرضى يف املستشفيات، أو يف التقارير الطبية والفحوصات العمليةأو الوصفات الطبية أو سجالت ا

ىل مسألة الطبيب فإن اإلطالع على امللف الطيب للمريض واملتضمن مالحظات الطبيب وإذا نظرنا إ
وتشخيصه للحالة وما قام به من إجراءات املتابعة حلالة ذلك املريض، جند صورة واضحة حلالة املريض وما 

الطيب والرجوع إليه كقرينة لتحديد التقصري أو اإلمهال  ميكن التعويل على امللف ثمن إجراءات حيمت اختاذه 
أو اخلطأ الطيب، شريطة أن يكون َلذا امللف الطيب محاية خاصة، وأن ُياط بأمناء يقومون باحملافظة عليه من 

 .(2)عبث العابثني

تساعد يف  ،اإلقرار والشهادة والقرائن القوية وخالصة القول أن طرق إثبات جرائم إختطاف األطفال من
 .الكشف عن اجلرمية املرتكبة وتقلل من شأهنا، كما تساعد يف معاقبة اجملرمني

 .العقوبة المقدرة: المبحث الثالث     

إن العقوبة يف الفقه اإلسالمي هي من املقاصد الشرعية النابعة من مصاحل الناس العامة واخلاصة اليت ال 
إال  بدرأ املفاسد األخالقية، وقد شرع اهلل حلفظ هذه الضروريات أحكاما، فجعل القتل سببا إلجياب حتفظ 

إخل، وهذا لتأديب ...القصاص، وحر م الزنا دفعا للفساد، ومنع التعدي على حق الغري ومعاقبة قاطع الطريق
 .اجملرمني وزجرهم وردعهم

 .عقوبة القتل:المطلب األول     

 .ريف العقوبةتع/أوال     

، والعقوبة هي اجلزاء عن السوء، قال ابن (3)َعَقَب، العني والقاف والباء أصالن صحيحان:لغة/1     
، يقال عاقبت الرجل معاقبة وعقوبة وعقابا، وإَّنا (4)منظور، العقاب واملعاقبة أن جتزي الرجل مبا فعل سوءا

                                                           
 .262سورة البقرة، /  1
 .316سريي إبراهيم،  سرقة األعضاء باجلراحة الطبية، حممد/  2
 .0/11معجم مقاييس اللغة،ابن فارس،/  3
 .1/211لسان العرب، ابن منظور، /  4
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، قال اخلليل، عاقبة كل شيء واملعاقب هو الذي أدرك الثأرمسيت العقوبة ألهنا تكون آخرا، وثاين الذنب، 
 .(2)، والعقوبة العقاب ومنه قانون العقوبات(1)آخره

 .فالعقوبة عند أهل اللغة تكون جزاءا على من إرتكب ذنبا

 :إصطالحا/2     

 .(3)هي اجلزاء املقدر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر  الشارع-

للردع عن إرتكاب ماهنى عنه وترك ما أمر به،فهي جزاء مادي مرفوض سلفا هي جزاء وضعه الشارع -
زجر بالعقوبة حَّت ال يعاود اجلرمية مرة أخرى، كما  جيعل املكلف ُيجم عن إرتكاب اجلرمية، فإذا إرتكبها

 .(4)يكون عربة لغريه

 ألهنا ممنوعة ومما يؤيد هذا وقد مساها الفقهاء حدودا لكوهنا مانعة من إرتكاب أسباهبا وحدود اهلل حمارمه،

 .(5)التعريف، تعريف احلد عند مجهور احلنفية، الذي هو عقوبة مقدرة واجبة حقا هلل تعاىل 

ويستنتج من  ،لقد درج الفقهاء القتل غيلة ضمن احلرابة، ألهنم جماهرون بالقتال:عقوبة القتل/ ثانيا     
َا َجزَاُء ﴿اخآية الكرمية يف قوله تعاىل ال ِذيَن ُُيَارِبُوَن الل َه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يُ َقت  ُلوا أَْو ِإَّن 

َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك ََلُْم ِخْزٌي يف الد    نْ َيا َوََلُْم يف اخْآِخرَةِ ُيَصل ُبوا َأْو تُ َقط َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يُ ن ْ
 .(6)َعَذاٌب َعِظيٌم﴾

 .أن العقوبة أربعة أنواع، وهي الصلب والقطع وقطع األيدي من خالف والنفي من األرض/1

يف اخآية احلرابة يف اإلستعمال اللغوي، هل " أو"ويرجع إختالف الفقهاء يف هذه املسألة إىل إختالف معاين 
 .العلم على قولنييعين للتخري أم للتفصيل أم على حسب جنايتهم، فإختلف أهل 

                                                           
 .1/211لسان العرب، ابن منظور، / 1
 .600، واملعجم الوسيط، 021املعجم الوجيز، /  2
 .2/619التشريع اجلنائي اإلسالمي، عودة، /  3
 .1، (م1963 -ه 1013)، 1ط -القاهرة  -بريوت -هبنسي، دار الشروق العقوبة يف الفقه اإلسالمي، أمحد فتحي /  4
 .12الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، /  5
 .33سورة املائدة/  6
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قال سعيد بن مسيب، وجماهد، وعطاء، والنخعي، ومالك، وداود من أهل الظاهر، إهنا وجبت على طريق /أ
وتدخل يف الكالم للتخري يف  ،﴾َأْن يُ َقت  ُلوا َأْو ُيَصل ُبوا﴿التخيري يف أن يفعل اإلمام منها ماشاء لقوله تعاىل 

 .فكانت للتخري كهي يف كفارة اليتيماألوامر والشك يف األخبار، وهذا أمر، 

 .قال الشافعي وأبو حنيفة أهنا وجبت على طريق الرتتيب لثالثة أمور/ ب

 .إن إختالف العقوبات توجب إختالف أسباهبا -

إن التخيري ُمْعٍض إىل أن يعاقب من قل  جرمه، بأن أغلظ العقوبات، ومن كثر جرمه بأخف العقوبات،  -
 .ناقض، ألنه يعقب يف أقل اجلرم باخف العقوبات، ويف كثرة اجلرم بأغلظها فكان أوىلوالرتتيب مينع هذا الت

أنه ملا بدئ فيها باألغلظ وجب أن يكون على الرتتيب مثل كفارة القتل والظهار، ولو كانت على  -
 .التخيري لبدئ فيها باألخف من كفارة اليمني

 .(1)قال برتتيبها يف صفة الرتتيب على ثالثة مذاهبفإذا ثبت أهنا الرتتيب دون التخيري فقد إختلف من 

 هم ألنهو واتفق اجلمهور على أهنم إذا قتلو يقتلون وليس لإلمام التخري، وإن عفى عنهم فال يلتفت إىل عف

 .، أما إذا قتلوا وأخذوا املال فقد إختلف الفقهاء يف ذلك إىل(2)حق الشرع 

فاإلمام باخليار إن شاء قطع وقتل وصلبه، وإن شاء صلب عند إذا قتل نفسا معصومة وأخذ ماال :احلنفية -
 .الشيخني ألن أصل التشهري بالقتل واملبالغة بالصلب فيخري فيه وهو ظاهر الرواية

وعن أيب يوسف يصلب مطلقا، ألنه منصوص عليه، وخالف حممد يف القطع، يعين حممد قال يقتل فقط أو 
تغلظ لتغلظ سببه وهو توقيف األمن عن التناهي، وأخذ املال  يصلب فقط وال يقطع وأجاب بأنه حد واحد

 .(3)فيتكون قطعة وقتله حدا واحدا مغلظا ال حدين، ويصلب حيا ويبعج، أي يشق بطنه برمح حَّت ميوت

                                                           
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي /  1

، (م1999 -ه1019) ،1عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية بريوت، ط -باملاوردي، حتقيق علي حممد معوضالشهري 
13/313. 

، اجملموع شرح 0/239، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد، 2/316ينظر، اَلداية يف شرح بداية املبتدي، برهان الدين، /  2
، منت اخلرقي على مذهب أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل 0/239شرف النووي، دار الفكر، دط، دت،  املهذب، أبو زكريا حمي الدين بن

 .1/136، (م1993ه  1013)الشيباين، دار الصحابة للرتاث، ط 
 .1/629جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن بن حممد بن سلمان، دار إحياء الرتاث العريب، دط، دت،/  3
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فقال قوم أن يصلب حَّت ميوت جوعا، وقال قوم بل معىن " أو يصلبوا"إختلفوا يف معىن قوله :املالكية -
 .(1)ب معا، أن يقتل ويصلذلك

وقال أشهب أن يقتل أوال مث يصلب، وقال ابن القاسم وبن املاجشون أن يصلب حيا مث يقتل يف اخلشبة، 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأن  الن  ْفَس بِالن  ْفسِ ﴿فيسيل دمه مربوطا، واحتجوا بقوله تعاىل  ، ألنه قتل وتعني قتله، (2)﴾وََكَتب ْ

فَِإَذا قَ تَ ْلُتْم َفَأْحِسُنوا  }لقوله صلى اهلل عليه وسلم ، (3)بغري تعذيبويقتل احملارب بالسيف أوالرمح 
َلةَ   .(4){اْلِقت ْ

إذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا "نه قال يف قطاع الطرق فعي عن ابن عباس رضي اهلل عنه أروى الشا :الشافعية -
املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من  وصلبوا، وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال قتلوا ومل يصلبوا، وإذا أخذوا

 ".خالف 

إذا قتل احملارب وأخذ املال قتل وصلب، ومن أصحابنا من قال يصلب حيا ومينع الطعام والشراب حَّت 
َلةَ  }ميوت ويصلب بعد القتل لقوله صلى اهلل عليه وسلم ، وهذا إذا كان الزمان { فَِإَذا قَ تَ ْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقت ْ

وغسل وكفن وصلي عليه،  باردا أو معتدال، وأما إذا كان احلر شديدا وخيف عليه التغري قبل الثالث حنط
 .(5)بو علي بن أيب هريرة رمحه اهلل، يصلب إىل أن يسيل صديدهوقال أ

، حَّت يشتهر ودفع إىل أهله  حكم احملاربني عندهم أنه من قتل منهم وأخذ املال قتل وصلب:احلنابلة -
حلديث النيب صلى اهلل عليه  ، وأنه ال يصلب قبل القتل(6)ومل يأخذ املال قتل ومل يصلبمنهم تل ومن ق
َلةَ  }وسلم   .{فَِإَذا قَ تَ ْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقت ْ

أن يقطع مث يقتل ألن القتل جزاء القتل، والقطع "وذكر ابن العاص رواية أخرى فيمن قتل وأخذ املال، قال
 ".مفرداجزاء أخذ املال 

                                                           
 .0/239اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد، بداية /  1
 .01سورة املائدة، /  2
، والذخرية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن ادريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري 0/239بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد،  /  3

 .12/132، (م1990) ، 1ط –بريوت  -بالقرايف، حتقيق حممد بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي 
، (1911)رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يأكل من احليوان، باب األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة، /  4
3/1106. 
 .21/116اجملموع شرح املهذب، النووي، /  5
 .1/136منت اخلرقي، الشيباين، /  6
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أنه إذا قتل وأخذ املال قتل وقطع، ألن كل واحد من اجلنايتني توجب حدا منفردين، فإذا  وعن أمحد
 .(1)إجتمعتا وجب حدمها

 تقتضي التخيري لقوله " أو"وذهبت طائفة إىل أن اإلمام خمري فيهم بني القتل والصلب والقطع والنفي ألن 

، وهذا (2)﴾َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو حَتْرِيُر َرقَ َبةٍ َفَكف اَرتُُه ِإْطَعاُم ﴿تعاىل 
قول سعيد بن املسيب، وعطاء وجماهد واحلسن، والضحاك والنخعي، وأيب الزناد، وأيب ثور وداوود، وروى 

 ".ماكن يف القرآن أو فصاحبه باخليار"عن ابن عباس 

بعد عرض أقول الفقهاء وأدلتهم يتبني أهنم يتفقون مجيعا على أن من قتل يُقتل، واختلفوا فيمن قتل وأخذ و 
 .املال

 .عقوبة اإلغتصاب:الثاني المطلب     

  هي من اجلرائم اليت تتداخل فيها عقوبات احلدود اخلالصة هلل تعاىل ،إن جرمية إختطاف األطفال وإغتصاهبم
، وقد إختلف فيها الفقهاء، فلو إرتكب اخلاطف أكثر من جرمية عوقب عنها مجيعا مرة (3)وفيها حق هلل 

يعاقب بعقوبة الفعل األكثر عقوبة، وهي واحدة إذا كان الفعل واحدا، أما إذا كان الفعل خمتلف فإنه 
 .نوعان

 

 

 

 

 
                                                           

الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ابن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي الشهري الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق / 1
 .0/61، (م1999 -ه 1010)بابن قدامة، دار الكتب العلمية، دط، 

 .89سورة املائدة، /  2
ن غري إختصاص بأحد من الناس وينسب هو ماقصد به التقرب إىل اهلل وتعظيمه ، وإقامة شعائر دينه، أو حتقيق النفع للعامل م:حق اهلل/ 3

الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة )إىل اهلل لعظم خطره ومشول نفعه، أي أنه هو حق للمجتمع مثل تطبيق العقوبات من حدود، كاحلرابة والزنا 
 .0/2600الزحيلي، 
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 :أن تكون الحدود خالصة هلل تعالى/أوال     

ج حتت خمتلفة يف اجلنس وكان فيها قتل، فإن احلدود األخرى تندر أن احلدود إذا إجتمعت، وكانت / 1
ذهب املالكية ماعدا حد القذف، وهو املالقتل، ويكتفي به، وتتداخل احلدود حينئذ وهو قول احلنيفة، وهو 

 .قول احلنابلة، وهو قول بن مسعود رضي اهلل عنه وعطاء، والشعيب، والنخعي، واألوزاعي، ومحاد

إذا إجتمعت وكانت خمتلفة يف اجلنس، وتضمنت قتال، فإن احلدود ال تتداخل ويبدأ أن احلدود /2
 .خف، مث األخف، وهو قول الشافعيةباأل

 .(1)ومثاله فيمن كان حماربا، فقتل،وشرب اخلمر، وزىن، فإن احلدود كلها تتداخل، وتندرج يف القتل

 :صحاب القول األولأدلة أ -     

 ".ماكانت حدود فيها قتل إال أحاط القتل بذلك كله" عنه عود رضي اهلل قول بن مس/أ

يدخل مادون القتل  عنه صريح يف إرادة التداخل وحينئذقول بن مسعود رضي اهلل : وجه الداللة من األثر
 .فيه

أن املقصود من عقوبة القتل هو الزجر والردع وال تأديب وال فائدة على تطبيق العقوبات األخرى ألن / ب
 . على مجيعهاالقتل يأيت

 .إتفاق الصحابة على ذلك، ومل يعرف َلم خمالف، فكان إمجاعا سكوتيا /ج

أهنا حدود هلل تعاىل تتضمن قتال، فسقط مادونه، قياسا على احملارب، إذا قتل وأخذ املال، فإنه يكتفي / د
 .بقتله، وال يقطع جبامع حصول الزجر يف كلٍ 

 إستدلوا بأن لكل جرمية عقوبة خاصة هبا، فلذلك مل تتداخل، فيجب  :أدلة أصحاب القول الثاني -     

 .حينئذ تطبيق احلدود كلها، وإن إجتمع معها قتل

 

 
                                                           

، (م1996 -ه 1016)، 1ط –ألردن ا -التداخل وأثره يف األحكام الشرعية، حممد خالد عبد العزيز منصور، دار النفائس /  1
316. 
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 :مناقشة األدلة -     

لكن هذا ال مينع  صحة نسبة هذا  ،ناقشوا أثر ابن مسعود بأنه مل يعثر عليه يف شيء من كتب احلديث/ أ
 .األثر إليه فقد ذكرت مذهبه كتب الفقه املطولة، كاملغين وغريه

بني احلدود اخلالصة هلل عز  وجل،  وأما من حيث داللته على املعىن املقصود، فهو صريح يف حصول التداخل
 .إذا تضمنت قتال

م خمالف من الصحابة يف ذلك، وإال نقل ومل وأما إستدالَلم باإلمجاع السكويت، فهو قوي، ومل يعرف َل
 .ينقل

فهي أدلة قوية، بنيت على مراعاة مقصود الشارع، من شرع احلدود، وهو الزجر،  ما بقية األدلة العقليةوأ
 .وقد حصل بالقتل، إذ ال فائدة من تطبيق سائر احلدود، وقد حصل املقصود باألعلى منها، وهو القتل

القصاص جيتمع فيه حقان حق أن  ذلك ،القصاص يف اليد فهو قياس مع الفارقأما قياس الشافعية على 
صود منه حصول التشفي واإلنتقام اهلل وحق العبد، خبالف احلدود اخلالصة هلل تعاىل، مث أن القصاص املق

 .(1)هل املقتول، وال يقصد منه الزجر فقط، خبالف احلدود فإنه يقصد هبا الزجر فقط، وقد حصلأل

 ، ألن يف القتل فإذا ثبت مايوجب الرجم والقتل للمحاربة، فينبغي أن يقتل للمحاربة ويسقط الرجمولذلك 

 .(2)للمحاربة حق آدمي يف القصاص فوجب تقدميه

 .خل العقوبات ويسقط مادونه ملايليالذي يرتجح هو القول األول القائل بتدا:الترجيح -     

 .الزجر والردع والتأديب، وال ُيصل هذا إال بالقتل أن املقصد من تطبيق هذه احلدود هو-

 :أن يجتمع حدود خالصة هلل تعالى وليس فيها قتل/ ثانيا     

ال خالف بني الفقهاء يف أنه إذا إجتمعت حدود خالصة هلل تعاىل، وليس فيها قتل، فإنه تستوىف كلها، 
 ، مث اجللد عند املالكية، وعند احلنفية فإن ويبدأ باألخف فاألخف عند الشافعية، واحلنابلة، ويبدأ بالقطع

 
                                                           

 . 319ينظر التداخل وأثره يف األحكام الشرعية، حممد خالد عبد العزيز منصور، /  1
 .9/111املغين، ابن قدامة، /  2
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 .(1)اإلمام خمري بالبداءة مبا يراه، وال جيمع بني ذلك كله، بل يقام كل حد بعد برء الذي قبله

 من زىن وشرب وسرق، فإنه جيب لكل واحد حد على حدة، ألنه لو ضرب ألحدمها رمبا أعتقد أنه  ،ومثاله

 .(2)وال كذلك إذا إحتدت اجلنايةال حد يف الباقي فال ينزجر عنها 

احلدود عند احلاكم، فإهنا جتب كلها عند إختالفها، إلختالف ودليل ذلك أيضا، أنه إذا ثبت أسباب هذه 
مقصود كل جنس من أجناسها، فإن املقصود من حد اخلمر صيانة العقول، واملقصود من حد الزىن صيانة 

ثبت كل واحد بنص خاص، فلو جعلنا لكل هذه  األنساب، ومن حد القذف، صيانة األعراض، وقد
 .(3)احلدود حدا واحدا، عطلنا نصا من النصوص عن موجبه

 :الجزائري نفي القانو  -     

سنة ترفع العقوبة لتصبح من عشرة سنوات إىل  16إذا كانت الضحية قاصرا مل تتجاوز : (336)تنص املادة
 .عشرين سنة

ترفع العقوبة يف  ،أو من الفئة اليت َلا سلطة على الضحية ،األصولإذا كان اجلاين من (: 331)املادة -
 .هذه احلالة إىل السجن املؤبد

  .(4). ترفع العقوبة كذلك إىل السجن املؤبد ،وإذا إستعان الفاعل بشخص أو أكثر

 .األعضاء نزععقوبة : المطلب الثالث     
 .اإلجتار باألعضاء البشرية إىل قولنيلقد إختلف الفقهاء يف التكييف الفقهي لعقوبة جرمية 

وهذه اجلناية كما تبني من مراحل وقوعها تقوم على إيهام اجملين : قة العضو مع القتلحالة سر /أوال     
عليه وخداعه، ومن مث جرح جلده أو شقه، مث الدخول إىل اجلوف وإستئصال هذا العضو، مث ضم اجللد 

 :ن النفس تشمل فيما تشملواجلناية على مادو  وخياطته مرة أخرى،

                                                           
 .362، التداخل وأثره يف األحكام الشرعية، حممد خالد عبد العزيز منصور/  1
–اإلختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي،  جمد الدين أبو الفضل احلنفي، الناشر مطبعة احللب /  2

 .0/96، (م1931 -ه 1316) دط،  –بريوت  -ودار الكتب العلمية  -القاهرة
 .363التداخل وأثره يف األحكام الشرعية، حممد خالد عبد العزيز منصور، /  3
 .2/91الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، أحسن بوسقيعة، /  4
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 .إبانة األطراف وما جيري جمراها -

 .إذهاب معاين األطراف مع بقاء األعضاء -

الشجاج وهي اجلراح يف الرأس والوجه، وهي إحدى عشرة شجة، واجلراح يف البدن وهي جائفة وغري  -
 .أو الظهر أو اجلنبني جائفة، واجلائفة ما وصل إىل اجلوف من جهة الصدر أو البطن

و األقسام السابقة، وهو كل إعتداء أو إيذاء ال يؤدي إىل إبانة طرف أماال يدخل حتت أي قسم من  -
ذهاب معناه، وال يؤدي إىل شجة أو جرح، ويدخل يف هذا القسم كل إعتداء ال يرتك أثرا، أو ترك أثرا 

 .(1)اليعترب جرحا وال شجة، حنو الضرب مبا ال يرتك أثرا

مبا ُيصل فيه التعدي على األبدان، ومسو اجلنايات على األموال غصبا،  لكنها خمصوصة"قال ابن القدامى 
  .(2)"وهنبا، وسرقة، وخيانة، وإتالف 

عليه فإن األصل أن كل عمل أضر باألبدان بالقتل أو اجلرح أو إبانة األعضاء، فإنه داخل يف اجلناية على و 
 .فيه شروطه حتت قسم من أقسامها إذا إجتمعتالنفس وما دوهنا، ويندرج 

وتتحقق اجلناية العمد يف النفس وما دوهنا بتحقق حصول التعدي سواء أكان بالفعل أم بالرتك، وترتب 
 .الضرر البدين وذلك بعد أن تتحقق أهلية املعتدي وحرمه وعصمة املعتدي عليه

دوهنا أو على اجلنني، فإذا إعتدى الطبيب على أو ما فإذا حتققت هذه الشروط فإنه تقوم جناية يف النفس
عضاء متجددة كالدم واحليوانات املنوية والبيضات م بالنيل من أعضائه، سواء أكانت أمريضه املعصو 

الرئتني عامدا قاصدا بنكرياس، أو مزدوجة كالكليتني أو مفردة كالكبد والاألنثوية، أم إعتدى على أعضاء 
 .لى النفس أو مادوهناخمتارا، فقد ارتكبت جناية ع

قلب، وقد كما يف إستئصال ال  ،واجلناية إستئصال ماليس له نظري يف اجلسم قد يفضي إىل املوت احملقق
كإستئصال الرحم أو جزء من الكبد، كما أن اجلناية تكون   ،لعضوا ءنقص هبا أدايفضي إىل عاهة مستدمية ي

 .(3)على عضو داخلي مزدوج كالرئتني أو الكليتني يفضي إىل إدخال النقص على بدن اإلنسان وإضعافه

                                                           
 .031سرقة األعضاء باجلراحة الطبية، حممد سريي إبراهيم، /  1
 .0/219املغين، ابن قدامة، /  2
 .031سرقة األعضاء باجلراحة الطبية، حممد سريي إبراهيم، /  3
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 :العقوبات/ ثانيا     

  :(جناية على مادون النفس)سرقة العضو / 1     

 .ومثاله أن يقطع عضو عمدا مث يقتله عمدا

إختلف الفقهاء يف حكم التداخل بني القصاص يف اجلناية على النفس، والعضو عمدا، هل يكتفي وقد 
بقتل اجلاين، ويدخل قصاص العضو يف قصاص النفس، أو يستوي قصاص كل جناية على حدة، أو ينتقل 

 .إىل دية العضو، ويستويف قصاص النفس، إألى ثالثة أقوال يف اجلملة

الطرف تتداخل، وتندرج حتت اجلناية على النفس، وال جيب على القاتل حينئذ  أن جناية: القول األول -
وهو قول الصاحبني من احلنفية، وهو املذهب عند املالكية إذا كانا يف فور  -أي القتل  -قصاص  الإال  

باجملين عليه، وهي رواية عند املالكية إن مل يكونا يف فور  –أي تشويها -واحد، بشرط أال يقصد ُمثْ َلًة 
 .والثوري ،واحد، واألصح عند الشافعية، وهو املذهب عند احلنابلة، وبه قال عطاء

أن اجلناية على األطراف ال تتداخل حتت اجلناية على النفس، فيقتص للطرف، مث يقتص  :القول الثاني -
، وهو رواية عند ، والنفس، إذا عفى ويل املقتول، وهو وجه عند الشافعيةللنفس، أو ينتقل إىل دية الطرف، 
 .وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو رواية عند احلنابلة، املالكية إذا مل يكونا يف فور واحد،

أن الويل باخليار، إن أراد إستوىف اجلنايتني، أو استوىف جناية القتل فحسب، أو أن ينتقل  :القول الثالث  -
إىل الدية سواء كانت بالتداخل، أو بعدمه، فإن كانت الدية مع القول بالتداخل، أخذ دية النفس، 

ب أيب واندرجت دية الطرف يف النفس، أو إن كانت بعد التداخل أخذ دية جناية كل منهما، وهو مذه
 .(1)حنيفة

 

 

 

 

                                                           
 .211العزيز منصور، التداخل وأثره يف األحكام الشرعية، حممد خالد عبد /  1
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 :األدلة     

 .إستدل أصحاب القول األول بمايلي/ أوال     

اَل قَ َوَد ِإال   }أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال -رضي اهلل عنهما -مارواه النعمان بن بشري  -
 .(1){ بِالس ْيفِ 

حصر القود يف القتل العمد، وال شك أن  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: احلديث وجه الداللة من
ندرج اخلاطفون يرتكبون أكثر من جرمية، خيطفون األطفال وينزعون أعضائهم، ومن مث يقتلوهنم، وعلى هذا ت

 .ناية على األطراف حتت اجلناية على النفس، فيكتفي بالقتلاجل

أن الفعلني متحدان، ومل يتخلل الربء بينهما، فتتداخل جناية العضو يف جناية النفس، فيكتفي بالقتل  -
 .(2)دون القطع، كما يتداخالن يف اخلطأ، ويف سراية اجلرح

َا َجزَاُء  ﴿أن حد قطاع الطرق مل يعرف إال هبذا النص يف قوله تعاىل  - الل َه َوَرُسولَُه  ال ِذيَن ُُيَارِبُونَ ِإَّن 
َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يُ َقت  ُلوا َأْو ُيَصل ُبوا َأْو تُ َقط َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف  أَْو يُ ن ْ

نْ َيا َوََلُْم يف اخْآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ وألن أخذ املال والقتل جناية واحدة، وهي  ،(3)َذِلَك ََلُْم ِخْزٌي يف الد 
الطريق فال يقابل إال بعقوبة واحدة، والقتل والقطع عقوبتان على أهنما إذا كانتا جنايتني جيب  جناية قطع

، (4)لكنهما إذا إجتمعا يدخل مادون النفس يف النفس ،بكل واحد منهما جزاء عند اإلنفراد حقا هلل تعاىل
 .(5)هو إبطال عضو، وأي ذلك كان فالقتل يأيت عليه ألن املقصود من القصاص

بالقتل فحسب،  أن القصاص أحد بديل النفس، فدخل الطرف يف حكم اجلملة، وقد أمكن حتصيل هذا -
 .إتالف أطرافه، مثله مثل من قتل بسيف غري حاد، فإنه ال يقتل مبثلهفال جيوز تعديته ب

 
                                                           

، ضعيف، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري (2661)رواه بن ماجة يف سننه، أبواب الديات، باب ال قود إال بالسيف، رقم /  1
 .1/911، (6311)وزياداته، رقم 

 .219التداخل وأثره يف األحكام الشرعية، حممد خالد عبد العزيز منصور، /  2
 .33سورة املائدة، /  3
 .1/90بدائع الصنائع، الكساين، /  4
أحكام القرآن، القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبيلي املالكي، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب / 5

 .2/31، ( م2113 -ه 1020)، 3لبنان، ط -بريوت -العلمية 
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 .بمايليإستدل أصحاب القول الثاني  /ثانيا     

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأن  الن  ْفَس بِالن  ْفسِ  ﴿قوله تعاىل  -  .(1)﴾وََكَتب ْ

ؤخذ منه ما أخذ، ويفعل به مافعل، نص اهلل تبارك وتعاىل على وجوب املماثلة يف القصاص، في:وجه الداللة
 .ولذلك ال تتداخل اجلناية على النفس، وما دوهنا

 .(2)﴾مبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِهِ َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوا ﴿قوله تعاىل  -

أن اهلل تبارك وتعاىل جعل العقوبة يف اخآية الكرمية على سبيل املماثلة ، فكذلك احلال بالنسبة : وجه الداللة
كن ألهل للقصاص، فإنه يكون على سبيل املماثلة، إال أن يتصدق أولياء اجملين عليه، فدل ذلك على أنه مي

يقطع طرفه أوال، مث يقتل، فدل ذلك على عدم التداخل يف القتيل استفاء جناية الطرف، وجناية النفس، ف
 .اجلناية بني النفس، ومادوهنا

 .(3)َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم﴾ َفَمِن اْعَتَدى﴿قوله تعاىل  -

تبارك وتعاىل جعل رد اإلعتداء مبثله، وهو يشري إىل مبدأ املماثلة يف رد اإلعتداء مطلقا، أن اهلل : وجه الداللة
والقصاص ضرب من ضروب رد اإلعتداء، وهي من وضع الشارع تبارك وتعاىل، وعليه فمن اعتدى على 

ة الطرف يف مسلم بقطع يده مث قتله، فإن مبدأ املماثلة يصوغ قتل اليد أوال، مث القتل، وال تتداخل جناي
 .جناية النفس

ن  يَ ُهوِديًّا َرض  رَْأَس َجارِيٍَة بَ نْيَ َحَجرَْيِن، ِقيَل َمْن فَ َعَل َهَذا ِبِك، أَ  }مارواه أنس بن مالك رضي اهلل عنه  -
َفَأَمَر ِبِه الن يب  َصل ى اهللُ »فَاْعتَ َرَف، أَُفاَلٌن، أَُفاَلٌن؟ َحَّت  مسَِّي اليَ ُهوِدي ، َفَأْوَمَأْت ِبرَْأِسَها، فَُأِخَذ اليَ ُهوِدي ، 

 .(4){ «َعَلْيِه َوَسل َم فَ ُرض  رَْأُسُه بَ نْيَ َحَجَرْينِ 
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر برض رأس اليهودي، كما فعل هو باجلارية جريا على بدأ  :وجه الداللة

أن يطالب بالصاص، سواء كان يف النفس، أم كان يف  املماثلة يف القصاص، فيكون بناءا عليه لويل القتيل

                                                           
 .01سورة املائدة، /  1
 .126سورة النحل، /  2
 .190سورة البقرة، /  3
 .31سبق خترجيه يف الصفحة /  4
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األطراف، وحني جيمع بينهما، تتحقق املماثلة يف القصاص، فال تداخل بني جناية الطرف، واجلناية على 
 .النفس

َناُه، َوَمْن َغر َق  }قال  ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه -  َمْن َعَرَض َعَرْضَنا َلُه، َوَمْن َحَرَق َحَرق ْ

َناهُ   .(1){ َغر ق ْ

فعل شيئا، يفعل به كما فعل باجملين عليه، أيا كانت صورة اإلعتداء،  يدل احلديث على أن من: جه الداللةو 
وعليه فمن إعتدى على إنسان بقطع طرفه، مث قتله، فمقتضى املماثلة اليت نبه إليها احلديث، أن ال تتداخل 

 .جناية العضو، يف اجلناية على النفس، فدل على عدم التداخل بينهما

، فوجب أن يستوىف منه مثل ما فعل، يشري إىل ذلكأن القصاص إَّنا يبىن على املماثلة، ووضعه اللغوي  -
 .حتقيقا للمماثلة، فال تتداخل جناية مادون النفس يف جناية العمد، يف اجلناية النفس

  .أن سراية اجلرح قد انقطعت بالقتل، فأشبه إنقطاعها باإلندمال -

 .صحاب القول الثالث بما يليواستدل أ/ ثالثا     

ن يكون القطع ب القصاص، وهو يعتمد املساواة، بأأن اجلمع بينهما حبيث يتداخالن متعذر، ألن الواج -
 .بالقطع، والقتل بالقتل، فيكون اإلستفاء بصفة املماثلة ممكن

على القاتل، أن القتل مينع إضافة السراية إىل القطع، ذلك أهنما لو وجد من شخصني جيب القصاص  -
فصار كما إذا ختلل الربء، خبالف ما إذا سرى القطعن ألن الفعل واحد، خبالف اخلطأين، ألن الواجب 
الدية، واملال ليس مبثل النفس، وال يعترب فيها املساواة، وكان األصل الجتب الدية، ولكنها وجبت معدوال هبا 

 .عن األصل

 :مناقشة األدلة -     

القائلني بالتداخل بني اجلناية على الطرف واجلناية على النفس، إذا كانت عمدا،  أدلة القول األول أما
ال يثبت عند احملدثني، وقد تقدم تضعيفه عند ختريج احلديث، ومع ، (2){ اَل قَ َوَد ِإال  بِالس ْيفِ  }فحديث 

                                                           
 .،(2961)رواه البيهقي يف السنن الصغري، كتاب اجلراح، باب صفة العمد الذي جيب به القصاص، رقم /  1
 .11سبق خترجيه يف الصفحة /  2
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جنايتني، لعدم مشول لفظ هذا احلديث  الل به، ومل يفد معىن التداخل عند إجتماعدضعفه فال يصلح اإلست
 .على هذا املعىن، فثبت أن داللة احلديث ال تفيد معىن التداخل الذي ذكروه

وجيه، ذلك أن حقيقة اجلناية على النفس، والطرف إذا كان  موأما إستدالَلم باألدلة العقلية فاستدالَل
بينهما، وهو معىن يقوي التداخل بينهما، عمدا، أهنما من جنس واحد، ألهنما متحدان، ومل يتخلل الربء 

اص من النفس بالقتل الندراج األدىن، صفتكون ال حكم َلا، وأنه ال فائدة من القصاص من الطرف، مث الق
، ويتحقق املقصود من التداخل، وهو استفاء وهو اجلناية على العضو، يف األعلى، وهو اجلناية على النفس

 .شملهماحكم اجلنايتني، بعقوبة واحدة ت

أما القائلني بعدم التداخل بني اجلناية على الطرف واجلناية على النفس إذا كانا عمدا، فاخآيات واألحاديث 
وأهنا تشري كلها إىل أن األصل يف  اليت استدلوا هبا تدل يف جمموعها على معىن املماثلة يف القصاص،

القصاص املماثلة، وهو معىن صحيح، ولكن يف حال اإلنفراد، فإذا انفردت اجلنايات، فتكون املماثلة 
 .متعينة، لعدم إحتمال غريها، والقتضاء حتقيق العدالة للمجين عليه

احمليط باجلناية قد تغري، وهو وأما الصورة اليت حنن بصددها فال ينطبق عليها مبدأ املماثلة، ألن الظرف 
ثر يف األحكام، مايفارقه حال اإلنفراد، لذا فإن تطبيق  اجلنايتني عمدا، فاإلجتماع له أحصول اإلجتماع بني

مبدأ املماثلة الوارد يف النصوص الصحيحة السابقة اليصلح مستندا إليقاع قصاصني جلنايتني إحدامها على 
قبل الربء، حلصول املقصود بتطبيق العقوبة األعلى، واندرج حكم  النفس، واألخرى على مادون النفس،

 .اجلناية الصغرى فيها

وأما استدالَلم بأن سراية اجلرح قد انقطعت بالقتل، فأشبه انقطاعها باإلندمال، فيقال هذا قياس مع 
األول قد  اجلرح باالندمال، يفارق انقطاع سراية اجلرح بالقتل، ذلك انالفارق، ذلك أن قياس سراية 

استقرت اجلناية فيه، فوجب القصاص لكل، خبالف الثاين، فإن اجلناية مل تستقر فيه، ولذلك كان ال حكم 
 ، له، ويندرج يف اجلناية على النفس، وكان القتل أقوى من اجلناية على العضو، فأحاط القتل به

التداخل، فقد بنو مذهبهم على وأما استدالل أصحاب القول الثالث، فال خيرج عن أدلة القائلني بعدم 
 .أمرين

إثبات عدم التداخل، وهو ُمْنََبٍ على القول بوجوب املماثلة، واملساواة يف القصاص، وهو  :األمر األول -
 .على إنقطاع سراية اجلرح بالقتل، قياسا على منع السراية باالندمال منَب أيضا على القياس
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إثبات اخليار لويل القتيل، وهذا اإلختيار خيتلف بإختالف احلالة، ففي حالة القول  :األمر الثاني -
بالتداخل، فإن اجلمهور ال خيالون أن لويل القتيل اإلنتقال إىل الدية، وأما يف حالة القول بعدم التداخل، 

 .سعدم التداخل بني الطرف، والنف فإثبات اخليار للويل فرع عن إثبات

تداخل اجلناية على العضو يف اجلناية على النفس، الذي يرتجح هو القول األول القائل ب :الترجيح -     
إذا كانتا عمدا، ألن اجلنايتني متحدتان، ومن جنس واحد، وحلصول املقصود وهو استفاء احلق بالقتل، فإنه 

مع إحتاد مقصودمها، ال فائدة من قتل عضو إنسان، مث قتله، وهو صورة من صور اندراج األدىن يف األعلى، 
 .(1)ولعدم سالمة ما استدل به القائلون بعدم التداخل

 (:حرابة)مع بقاء الحياة  سرقة العضو/ 2     

وبناءا على ماتقدم  من الوصف جلرمية احلرابة واإلفساد يف األرض، ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل أن 
ضمن نطاق هذه اجلرمية، وذلك على إعتبار أن جناية الطبيب على األعضاء البشرية بإستئصاَلا تدخل 

يصولون  هذه اجلناية تدخل ضمن السعي يف األرض والفساد يف األرض، حيث أن هذا الطبيب ومساعديه
على جسد املريض باحليلة واملخادعة، وهي معدودة عند املالكية من أنواع احلرابة، ليقطعوا شيئا من أعضائه 

قيل مبالية  ملعاوضتها باملال، فاملقصود عندهم هو حتصيل املال ومع اجلناية على النفس أومادوهنا، وسواء
ية من أجل احلصول على املال غالبا، وعليه فإن هذه ال، فإَّنا الطبيب إَّنا جيين هذه اجلناهذه األعضاء أو 

 .(2)بباب احلرابة والفساد يف األرض اجلرمية أليق

 .62يف الصفحة  ويرتتب عليها حكم من حرب وأخذ املال وقد سبق ذكر حكمه

لردع هؤالء  بق على أرض الواقع، فإنه غري كافأن القانون اجلزائري وإن ط ذا املوضوعصة هوخال    
ا اجلزائر يف جرائم إختطاف هتشهدغري يف ظل األحداث األخرية اليت تشريعاته مل يطرأ عليها ت اجملرمني ألن  

 .، ولو كان مردعا ملا تزايدت هذه اجلرائم سنويا، هبذه األرقام املخيفةاألطفال

جنسيا ويقتلوهنا، وال يكون ذلك إال  والبد من ردع هؤالء اجملرمني الذين يستغلون الرباءة ويعتدون عليها      
ألهنا سبقت التشريعات الوضعية يف األخذ مببدأ شرعية ، بتطبيق األحكام اليت أوجبتها الشريعة اإلسالمية

، ان ومكان، وثابتة ومستمرةمبا أهنا صاحلة لكل زم -ال جرمية وال عقوبة إال بنص-اجلرائم والعقوبات 

                                                           
 (.266، 261)التداخل وأثره يف األحكام الشرعية، حممد خالد عبد العزيز منصور، /  1
 .032سرقة األعضاء باجلراحة الطبية، حممد سريي ابراهيم، /  2
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يل املنفعة ودرأ املضرة والفساد، كما فيها صيانة اجملتمع، وإقامة العدل والعقوبات اليت شرعتها فيها حتص
 .الشر عودف

ولزوما أصبحت احلاجة ماسة للرجوع إىل أحكام التشريع اإلسالمي حَّت ال تكون مثة فجوة بني واقع      
 . املسلمني وأحكام دينهم
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الدراسة املستفيضة ، وبعد هذه إنتهائي من هذا البحث كما محدته يف إبتدائيأمحد اهلل الكرمي على      
 .فقد توصلت إىل

 :النتائج/ أوال     

 .ماف لدى اجملرمني لتحقيق أغراضهأن  األطفال عرضة سهلة لإلختط /1     

عن هم إىل مكان بعيد أخذهم من ذويهم خفية، ومن مث نقل ، وهيجرمية إختطاف األطفال /2     
 .ضرب من ضروب احلرابة والفساد يف األرضويعد هذا يف الفقه اإلسالمي  األنظار،

 :قوم على ثالثة أركان أساسية وهيجرمية إختطاف األطفال ت /3     

 .ويقصد به النص الذي ُيد اجلرمية ويبني اجلزاء العقايب املرتتب عليها: الركن الشرعي/ أ

الشخص األمر املكون للجرمية، سواء أكان هذا األمر إجيابيا أم سلبيا، وهو أن يقع من : الركن املادي/ب
 .فعال أصليا ام إشرتاكيا، جرمية تامة أم شروعا

وهو أن تتوافر يف اجملرم مسؤوليته عن هذا األمر الذي وقع منه، والذي نص على جترميه :  الركن املعنوي/ ج
شخصه من حيث اإلدراك واإلرادة، ومن حيث اخلطأ  وعقابه، وذلك بتوافر عناصر املسؤولية األدبية يف

 .العمي والغري العمدي، ومن حيث ارتكاب األمر بغري حق يستعمله أو واجب يؤديه

 .تتعدد طرق ووسائل اإلختطاف، وصورها هي، اإلكراه، واحليلة، واإلستدراج /0     

 غيلة، ويقصد بذلكقتل أهنا  وقتلهم يف الفقه اإلسالمي علىتكيف جرمية إختطاف األطفال / 1     
 .قتلهم على وجه احليلة واخلداع وعلى غفلة منهم

م أصحاب قيم إنسانية ، وأهنوالرسالة النبيلةاملهنية  ديهم األصل فيهم األخالقاألطباء ومساعبعض /6     
 .وليس العكس، إال من شذ منهم

 . األطباء املسؤولية اجلنائية، إلرتكاهبم جرمية إستئصال أعضاء األطفالبعض يتحمل /1     

 .توصل إىل احلقيقة اليت وسائل اإلثبات جلرمية اإلختطاف هي، اإلقرار، والشهادة، والقرائن القوية، /6     

 .البصمة الوراثية َلا دور حاسم يف الكشف عن مرتكيب اجلرمية/9     
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من خالل حتديد شخصية صاحب الدم يف جرائم  يساعد يف التعرف على اجملرم، ADNمحض /11     
 .القتل، وصاحب املين والشعر واملالبس يف جرائم اإلغتصاب

 .إرتكاب أكثر من جرمية يف جرمية واحدة، هو جرمية إختطاف األطفال عقوباتالتداخل يف /11     

 .يقتل وتسقط سائر العقوباتاجلاين  خالصة هلل تعاىل، وفيها قتل فإن إذا كانت احلدود/12     

 .املسؤولية اجلنائية للخاطفني ثابتة، بالكتاب والسنة، واإلمجاع والقياس/13     

ليست وسيلة إنتقام، بل هي جزاء للمجرم وردعه، حفاظا على يف الشريعة اإلسالمية العقوبة /10     
 .مصلحة اجملتمع

 .حق هلل تعاىل عقوبة هؤالء اجملرمني، ألن العقوبةال يسقط العفو عن /11     

فبتوفيق من اهلل وعونه، وإن  اكانت هذه أهم النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث، فإن أصبت فيه
 .أخطأت فمن غفليت ونسياين
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 :التوصيات
 .اجلرميةأوصي األباء واألمهات أن يو عوا أبنائهم عن هذه  /1      

 .أوصي رجال القانون بسن قوانني ردعية أكثر، للقضاء على هذه اجلرمية/2     

أوصي أصحاب القرار، من رجال األمن والقانون، وعلماء النفس واإلجتماع والدين، بدراسة /0     
اليت يستحقها أسباب وظواهر هذه اجلرمية وأثرها على اجملتمع عامة، والطفل خاصة، ومن مث حتديد العقوبة 

 .اخلاطف

تخفيف من هذه اجلرمية أو القضاء الحَّت يتم  ،ر بإعطاء إستقاللية أكثر للقضاءأوصي ويل األم/1     
 .عليها هنائيا

أوصي الباحثني يف الدراسات اإلسالمية أن يعتنوا كثريا مبوضوع تداخل العقوبات حَّت يتضح /6     
 .للقائمني على تنفيذها بكل دقة

يقوموا بتوجيه رسالة حتسيسية، للوقاية والردع من   املساجد أنيف اخلطباءمتىن من وسائل اإلعالم و أ/1     
 .هذه اجلرمية الشنعاء
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فهرس اآليات القرآنية/ أوال  

الصفخة   السورة اآلية الرقم 
...................َيَكاُد اْلبَ ْرُق ََيَْطُف أَْبَصاَرُهمْ  02 11   

 
 البقرة

02 – 96 - 20 َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا  161 
......................................َعَلْيُكمْ   

.......َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْوََلَدُهنَّ َحْوَلْْيِ َكاِمَلْْيِ  033 33  
16 - 20- 
21 - 91 -  

080-083 ............يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْين     

16 – 22 – 20  
01 

81 
83 

......................قَاُلوا أَقْ َرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا  
.................................َطْوًعا وََكْرًها  

 آل عمران

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل  26 18
..................................َوأُوِل اْْلَْمرِ   

 النساء

02 - 32 - 19 - 29 
- 90- 92 - 21  

َا َجزَاُء الَِّذيَن ُُيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلهُ  33 .............ِإَّنَّ   
 املائدة

 
 

91 - 20 َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفسِ  12  ...........وََكَتب ْ  
.................َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكْيَ  86 95  
..................َوََل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ بِالَِّت  120 12  اْلنعام 
10 82-81 ............َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشةَ     

.............َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ََل يَ ْعَلُمونَ  180 32 اْلعراف  
......َلْو َأنَّ ِل ِبُكْم قُ وًَّة أَْو آِوي ِإََل رُْكن  َشِديد   82 12  هود 

22-28 - 26 ...........ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن قُ ُبل  َفَصَدَقتْ  09   يوسف 
..........................َوُهَو َشِديُد اْلِمَحالِ  13 06  الرعد 
ميَانِ  129 03 .............ِإَلَّ َمْن أُْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاْْلِ  النحل 

...........َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوا ِبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِهِ  109 20   
َعَث  12 16 ِبَْي َحَّتَّ نَ ب ْ .............َرُسوًَل َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  اْلسراء 

11- 13- 11 ......َونُِقرُّ ِف اْْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإََل َأَجل  ُمَسمًّى  22   احلج 
رُ  31 11 ...............................فَ َتْخطَُفُه الطَّي ْ  
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.................َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ  22 13  املؤمنون 
ُهَما 20 11 ..........الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمن ْ  النور 
............اْدُعوُهْم آِلبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَّهِ  22 30  اْلحزاب 
21 20 ....................  الطالق َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ِمْنُكمْ 

النبويةفهرس األحاديث / ثانيا  

 طرف احلديث خترجيه الصفحة
.............َتى َرُجٌل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أَ  البخاري 21  
رُأَة البيهقي 13

َ
ْرأَُة امل

َ
..................................ِإَذا أََتْت امل  

.............................احلَاِكمِ ِإَذا أَقَ َر َمرًَة ِعْنَد  البخاري 16  
َلةَ  مسلم 94 ............................ِإَذا قَ تَ ْلُتْم فاْحِسُنوا الَقت ْ  
.................اْسُتُكرَِهُت ِإْمرَأٌَة َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ابن ماجة 11  
..................َواْسَتْحُيوا َشَرَخُهمْ اقْ تُ ُلوا ُشُيوَخ َمْصْر  أبو داوود، والرتمذي 11  
........أُِمَر الَنِب صلى اهلل عليه وسلم َأن َيْسُجَد على  البخاري 12  

01- 03 .................ِإنَّ اهلل ََتَاَوَز َعْن أَُمِت اخَلطََأ َوالِنْسَيانَ  البخاري، ومسلم   
.....عليه وسلم، قَاَل ِلُمَعاْذ بن َجَبلُ  أَن النِب صلى اهلل أبو داوود، والرتمذي   16  

.....................ِإنَّ ِدَماَئُكْم وأَْمَواَلُكُم َوأَْعرَاَضُكمْ  البخاري، ومسلم    19 -02  
َنَما أَنَا َواِقٌف، ِف الصَّفِّ يَ ْوَم بَْدر   ابن حبان 28 ..................بَ ي ْ  
..................................ِإْمرَأَةٌ ََتُوُز َشَهاَدُة  أبو شيبة 29  
.........َجاَء َرُجٌل ِإََل َرُسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسلم 08  
.............َجاَء َرُجٌل ِمُن َحْضَرَمْوْت َوَرُجُل ِمْن ِكْنَدة مسلم 23  
َعَرَضُه حديث ابن عمر أَن الَنِب صلى اهلل عليه وسلم،  البخاري، ومسلم 12

....................يَ ْوَم ُأُحد  َوُهَو ابن أَْرَبَع َعَشرََة َسَنةً   
................................رُِفَع الَقَلُم َعْن َثالثْ  البخاري 03  

01 - 20 ......................رُِفَع َعْن أََمِت اخَلطَأَ َو الِنْسَياَن  ابن ماجة   
11-22 والرتمذيأبو داوود،   ...............................عِن الَصِب َحََّت َُيَْتِلمْ    

32-20 ........................َعْن أََنْس بن َماِلْك َأنَّ يَ ُهوِديًا البخاري   
..............................ََل ََتُوُز َشَهاَدُة َخْصم   البيهقي 22  
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21 - 23 .................................بِالَسْيفِ ََل قَ َوَد ِإََل  ابن ماجة   
.................َلَ يَ ْقَبُل اللَّه َصاَلَة َحاِئض  ِإََل ِِبَِمارْ  أبو داوود، ابن ماجة 11  

09-02 ...............املْسِلُم َأُخو املُسِلِم ََل َيْظِلُمُه وََل ُيْسِلُمه البخاري   
................................َعّرْضَنا َلهُ َمْن َعرََّض  البيهقي 23  
...........................َمْن فَ رََّق بَ ْْيَ َواِلَدة  َوَوَلِدَها الرتمذي 30  
....................َمْن َوَجدُُتُوْه يَ ُعَمُل َعَمَل قَ ْوَم ُلوطْ  ابن ماجة 10  

03 – 22 -21 ..............................يَِفيقْ َوَعِن اجمْلُنوِن َحََّت  البخاري   
 

فهرس اآلثار/ثالثا  

 طرف احلديث خترجيه الصفحة
.........................................َأنَّ ُغاَلًما قُِتَل ِغيَلةً  البخاري 38  
................اْلبَ ي َِّنِة َعَلى اْلُمدَِّعي َواْلَيِمِْي َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيهِ  الرتمذي 23  
ْعُت اْلَقاِسَم ْبَن ُُمَمَّد  يَ ُقولُ  مالك 33 َكاَنْت ِعْنَد ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب : َسَِ

......................................................اْمرَأَةٌ   
 



الملحق/ رابعا  
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الملحق/ رابعا  
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.قائمة المصادر والمراجع/ خامسا  

األحكام السلطانية للماوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، حتقيق أمحد /1
(.م1191 –ه 1041)دط،   -الكويت  -مبارك البغدادي، دار بن قتيبة   

، دما شرينو مالك، دار (دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي)استفاء العقوبات احلدية /2
(.م1114 –ه 1014)النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، دط،   

.دط، دت –اجلزائر  -اإلكراه يف الشريعة اإلسالمية، فخري أبو صفية، شركة الشهاب /3  

اجملتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، الشهري بابن رشد احلفيد، دار بداية 
(.م2440 –ه 1021)، دط، -القاهرة  –احلديث   

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكساين، احلنفي، حتقيق /0
(.م2443 -ه1020)، 2ط -بريوت -وجود، دار الكتب العلميةعلي حممد معوض، وعادل أمحد امل  

التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم، بن يوسف الصدري الغرناطي، أبو عبد /1
(.م1110 –ه 1011)، 1اهلل املواق، املالكي، دار الكتب العلمي، ط  

م بن علي بن حممد بن فرحون، برهان الدين تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام، إبراهي/1
(.م1191 –ه 1021)، 1ط -بريوت -اليعمري، دار الكتب العلمية   

تبني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي، /7
يب، املطبعة الكربى األمريية واحلاشية، شهاب الدين أمحد بن حممد بن يونس بن امساعيل بن يونس الشل

.دط، دت -القاهرة  -بوالق   

مصر  -حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي، املكتبة التجارية الكربى /9
(.م1193 –ه 1317)دط،  –بريوت  -ودار إحياء الرتاث العريب  -  
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 –بريوت  -التشريع احلنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكتب العريب /1
.دط، دت  

تفسري القرآن العزيز، أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أيب زمنني، حتقيق أيب عبد حسني بن عكاشة، /14
(.م2443 –ه 1032)، 1وحممد بن مصطفى الكنز، ط  

(.1170 -ه1133)،2ر، حممد رشيد رضا، دار املنار، طتفسري املنا/11  

.التنبيه يف الفقه الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي عامل الكتب، دط، دت/12  

اجلامع الكبري، سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن سْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، /13
(.م1119)دط،  -بريوت  -إلسالمي حتقيق بشار عواد معروف، دار الغرب ا  

صحيح البخاري، =اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيامه /10
حممد بن امساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، حتقيق حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

(.1022)، 1عبد الباقي، ط مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد)  

اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، حتقيق عبد اهلل بن احملسن /11
(.م2441 –ه 1027)، 1الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط  

.جرائم احلدود، يوسف بن عبد اهلل الشبيلي، دط، دت/11  

(.1119)دط،  –دمشق  -بو زهرة، دار الفكر العريب اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، أ/17  

احلدود يف اإلسالم مقاصدها وآثارها، عبد اهلل أمحد الشماخي، دار مشوع الثقافية، الزاوية اجلماهرية /19
.   دت.العربية اللبية اإلشرتاكية العظمى، دط  

 -اق محدان، دار الفكر اجلامعياحلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، عبد املطلب عبد الرز /11
(.م2441)،1ط -اإلسكندرية   

(.2441)، 3ط -بريوت  -الرائد، معجم ألفبائي، يف اللغة واألعالم، جربان مسعود، دار العلم /24  
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روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي، حتقيق زهري الشاويش، املكتب /21
(.م1111 –ه 1012)، 3ط -عمان  -دمشق  -بريوت  -اإلسالمي   

سنن أيب داوود، أبو داوود سليمان بن األشعث بن اسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األسدي /22
.دط، دت  -بريوت  -الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية صيدا السجيستاين، حتقيق محد حمي   

دط،  –مصر  -شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، مكتبة صبيج /23
.دت  

صحيح اجلامع الصغري وزيادته، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج بن جنايت بن آدم، /20
.املكتب اإلسالمي، دط، دت األشقودري األلباين،  

طلبة الطلبة، عمر بن حممد بن أمحد بن امساعيل، أبو حفص جنم الدين النسفي، املطبعة العامرة، /21
(.1311)دط،  -بغداد -مكتبة املثىن   

العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري، عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو القاسم الرافعي /21
، 1ط  -لبنان  -، حتقيق علي حممد عوض، عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية بريوت القزويين

(.م1117 –ه 1017)  

العناية يف شرح اهلداية، حممد بن حممود أكمل الدين، أبو عبد اهلل بن الشيخ مشس الدين بن الشيخ /27
.مجال الدين الرومي البابريت، دار الفكر، دط، دت  

ربى، تقي الدين أبو العباس، أمحد عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم الفتاوى الك/29
(.م1197 –ه 1049)، 1بن حممد بن تيمية احلرايب احلنبلي الدمشقي، دار الكتب العلمية، ط  

 فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة/21
.دط، دت –بريوت  -  

(م1191 -ه1041)، 2ط -دمشق -الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر / 34  
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القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة /31
(.م2441 –ه 1021)الرسالة، حممد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة،   

.الفقه والفكر املعاصر، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دط، دت قضايا/32  

 -بريوت -بن منظور اإلفريقي املصري، دار صادرلسان العرب، ابن منظور، حممد ابن مكرم /33
(.م1110 -ه1010)،1ط  

.دط، دت –لبنان  -املبسوط، حممد بن أمحد بن سهل مشس األئمة السرخسي، دار املعرفة /30  

 –ه 1047)، 1حماضرات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، حممد هبجت عتيبة، دار الكتاب للطباعة، ط/31
(.م1197  

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، القاضي أيب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، /31
(.م2441 –ه 1022)، 1ط –بريوت  -حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية   

دط،  –مصر  -احمللى باآلثار، ابن حزم الظاهري، حتقيق حممد منري الدمشقي، إدارة الطباعة املنريية /37
.دت  

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حممد بن احلجاج /39
دط،  -بريوت  -الباقي، دار إحياء الرتاث العريب أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد 

.دت  

، 1ط -القاهرة  -بريوت  -املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، أمحد فتحي هبنسي، دار الشروق /31
(.م1199 –ه 1041)  

(.م2444 –ه 1021)، 1ط –القاهرة  -املصباح املنري، الفيومي، دار احلديث /04  

مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحباين مولدا مث /01
(.م1110 –ه 1011)الدمشقي احلنبلي، املكتب اإلسالمي، دط،   
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املعجم الوجيز، حممع اللغة العربية، مجهورية مصر العربية، طبعة جديدة وزارة الرتبية والتعليم، دط، /02
(.م1110 –ه 1011)  

املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزيات، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، املكتبة /03
.دط –تركيا  -اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، أستانبول  

ه 1043)، 2ط –بريوت  -معجم لغوي مطول، عبد اهلل البستاين، مكتبة لسان ساحة رياض العلم /00
(.م1193 –  

مكتبة  –املغين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامى اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي /01
(.م1119 –ه 1399)القاهرة، دط،   

(.م2441 –ه 1022)، 1ط –بريوت  -مقاييس اللغة، ابن فارس، دار إحياء الرتاث العريب /01  

.دت دط، –بريوت  -املنجد يف اللغة واألعالم، دار الشروق /07  

املوافقات يف أصول الشريعة اإلسالمية، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري /09
(.م1117 –ه 1017)، 1بالشاطيب، حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار بن عفان، ط  

مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن /01
(.م1112 –ه 1012)، 3الطرابلسي املغريب املعروف باحلطاب الّرعيين، دار الفكر، ط  

 –ه 1034)دط،  –دمشق  -موسوعة قضايا إسالمية معاصرة، حممد الزحيلي، دار املكتيب /14
(.م2441  

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة  املوطأ،/11
.اإلمارات، دط، دت -أبو ظيب  -زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية   

ر اهلداية يف شرح بداية املبتدي، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين، دا/12
.دط، دت –لبنان  -إحياء الرتاث العريب، بريوت   
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(.م2412)، 1ط –اجلزائر  -الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، أحسن بوسقيعة، دار هومة /13  

.1110دط،  -القاهرة  -الوالية على النفس، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب /10  

إعادة الطبع،   -بريوت  - مكتبة ناشرون، ساحة رياض الصاحل حميط احمليط املعلم بطرس البستاين،/11
(1119.)      

الشريازي، دار الكتب أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، /11
     .، دط، دتالعلمية

 - احلديثدار شرح العمدة، عبد الرمحن بن ابراهيم بن أمحد أبو حممد هباء الدين املقدسي،  العدة/17
      (.م2443 –ه 1020)دط،   -القاهرة

سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء /19
   .فيصل عيسى البايب احلليب، دط، دت –الكتب العلمية 

م ايت بن آدالدين بن احلاج نوح بن جنمد ناصر ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، أبو عبد الرمحن حم/11
.األشقودري األلباين، املكتب اإلسالمي، دط، دت  

.، ديوان املطبوعات اجلامعية، دط، دتشرح قانون العقوبات، حممد صبحي جنم/14  

.جملة جممع الفقه اإلسالمي/11  

 –ه 1024)، 1ط –بريوت  -املوسوعة الطبية الفقهية، أمحد حممد كنعان، دار النفائس /12
(.م2444  

.1117أفريل 22م الوافق ل 1131صفر عام  21قانون العقوبات، هواري بومدين، حرريف /13  

.اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، عبد العزيز سعد، دط، دت/10  

.جممع الضمانات، أبو حممد غامن بن حممد البغدادي، احلنفي، دار الكتب اإلسالمي، دط، دت/11  
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روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي، حتقيق زهري الشاويش، املكتب /11
(.م1111 –ه 1012)دط،  -عمان  -دمشق  -بريوت  -اإلسالمي   

.فتح العزيز بشرح الوجيز، عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين، دار الفكر، دط، دت/17  

إبراهيم بك، وواصل عالء الدين أمحد إبراهيم، املكتبة األزهرية للرتاث،  طرق اإلثبات الشرعية، أمحد/19
(.2443)، 0ط  

وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية، حممد مصطفى /11
(.م1192 –ه 1042)، 1ط –دمشق  -الزحيلي، مكتبة دار لبنان   

ن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، رداحملتار على در املختار، اب/74
(.م1112 –ه 1012)، 2ط –بريوت  -دار الفكر   

.حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، دط، دت/71  

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حممد بن حبان بن بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حامت /72
(.م1199 –ه 1049)، 1ط -بريوت  -الدارمي البسيت، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة   

 اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي/73
املقدسي مث الصاحلي، شرف الدين أبو النجا، حتقيق عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة بريوت 

.دط، دت –لبنان  -  

املبدع يف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين، دار /70
(.م1117 –ه 1019)، 1ط –لبنان  -الكتب العلمية بريوت   

، حتقيق حممد عيد السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي، أبو بكر البيهقي/71
(.م2443 –ه 1020)، 3ط –لبنان  -القادر عطا، دار الكتب العلمية بريوت   
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دط،  الطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين بن القيم اجلوزية، دار البيان،/71
.دت  

نظرية الدعوى واإلثبات يف الفقه اإلسالمي، نصر الدين فريد واصل، مع املقارنة بالقانون الوضعي /77
(.م2442 –ه 1022)، 1ط –القاهرة  -وقانون اإلثبات اليمين اجلديد، دار الشروق   

ة اجلامعية جرمية اإلغتصاب يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، هنى القطارجي، املؤسس/79
(.م2443 –ه 1023)، 1ط –بريوت  -للدراسات والنشر والتوزيع   

احلاوي الكبري يف الفقه اإلمام الشافعي، وهو شرح خمتصر املزين، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن /71
محد عبد املوجود، دار أ عادلحبيب البصري البغدادي الشهري باملاوردي، حتقيق علي حممد معوض، و 

(.م1111 –ه 1011)، 1ط –بريوت  -ب العلمية الكت  

.اجملموع شرح املهذب، أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي، دار الفكر، دط، دت/94  

منت اخلرقي على مذهب أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين، أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهلل /91
(.م1113 –ه 1013)اخلرقي، دار الصحابة للرتاث، دط،   

جممع األهنار يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن بن حممد بن سلمان، دار إحياء الرتاث العريب، دط، /92
.دت  

املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أيب شيبة بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن /93
(.م1041)، 1ط –الرياض  -خواسيت العبسي، حتقيق كمل يوسف احلوت، مكتبة الرشد   

ق الذخرية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن ادريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، حتقي/90
(.م1110)، 1ط -بريوت  -حممد بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي   

الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي /91
(.م1111 –ه 1010)املقدسي مث الدمشقي احلنبلي الشهري بابن قدامة املقدسي، دار الكتب العلمية،   
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، عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل ليل املختاراإلختيار لتع/91
(.م1137 –ه 1311)دط،  -بريوت  -ودار الكتب العلمية  –القاهرة  -احلنفي، مطبعة احللب   

حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبيلي املالكي، حتقيق حممد  أحكام القرآن، القاضي/97
(.م2443 –ه 1020)، 3ط -لبنان  -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بريوت   

 الرسائل العلمية والمقاالت

ربيع اآلخر  22األخطاء الطبية يف ميزان القضاء، هاين بن عبد بن حممد اجلبري، جملة العدل العدد /99
.ه1023  

ه 1019)، 1التداخل وأثره يف األحكام الشرعية، حممد عبد العزيز منصور، دار النفائس األردن، ط/91
.، رسالة دكتوراه مطبوعة(م1119 –  

جرائم خطف األحداث يف ضوء الشريعة اإلسالمية، علي بن فهد بن علي املسردي، أكادمية نايف /14
، رسالة (م2441 –ه 1022)الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية،  العربية للعلوم األمنية، كلية

.ماجستري  

جرمية اإلجتار باألعضاء البشرية يف قانون العقوبات اجلزائري، فرقان معمر، كلية احلقوق والعلوم /11
.          السياسية، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن  

كلية احلقوق والعلوم   –باتنة  -ة، فوزية هامل، جامعة احلاج خلضر احلماية اجلنائية لألعضاء البشري/12
.، رسالة ماجستري(م2412 –م 2411)السياسية، قسم احلقوق،   

احلماية القانونية لألطفال، ضحايا اإلساءة اجلنسية، وزارة العدل التونسية، سامية الدولة، رئيسة خلية /13
.2413فيفري وغرة مارس  29امات، مبركز الدراسات القانونية والقضائية، احلم  

سرقة األعضاء باجلراحة الطبية وأحكام القصاص املرتتبة عليها يف الفقه اإلسالمي، حممد سريي /10
.، رسالة جامعية(م2441 –ه 1021)، 1ط -مكة املكرمة  -إبراهيم، دار طيبة اخلضراء   
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بن حممد بن متعب العبادي، جامعة نايف العقوبة التعزيرية جلرمية الزنا يف الفقه اإلسالمي، حامد /11
، رسالة (م2443 –ه 1020)العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، 

.ماجستري  

، دالل رميان عبد اهلل، كلية احلقوق، (دراسة مقارنة)املسؤولية اجلنائية عن اإلجتار باألعضاء البشرية /11
.، رسالة ماجستري(2412)قسم القانون العام، كلية احلقوق، جامعة الشرق األوسط،   

مقارنة بني الشريعة اإلسالمية )مشروعية الدليل املستمد من حتليل البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي، /17
، عمر مفتاح، أمحد زلقوم، كلية احلقوق، قسم الشريعة اإلسالمية، جامعة املنصورة، (والقانون الوضعي

.، رسالة ماجستري(م2413 –م 2412)  

ال رائ : 

                                               www.afek.masria.com/جريدة آفاق املصرية.98

                                                            www.Djazairess.com/جزايرس.99

                                                        www.alriyadh.com/جريدة الرياض.100

                    www.echorouk online.com/جريدة الشروق إخبارية يومية وطنية.101
                                         www.Sawt-alahrar.com/جريدة صوت األحرار.102

                          www.ennahar online.com/جريدة النهار إخبارية يومية وطنية.103

                                        www.elwatanne ws.com/جريدة الوطن املصرية.104
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 ملخص الموضوع

-جرمية إختطاف األطفال -يف هذا البحث موضوعا هاما من املوضوعات املعاصرة  مت التناول -     
، وكل هذا بنظر ، وذلك بدراسة مفهومها ورؤية الشرع هلا، وأهم عوامل الوقاية منها"دراسة فقهية مقارنة"

فقد قسمت الفصل األول إىل ثالثة مباحث، تطرقت فيهم إىل التعريف جبرمية إختطاف وعلى هذا  فقهي،
األطفال، وذكر صورها، وأركاهنا، أما الفصل الثاين، فقد قسمته كذلك إىل ثالثة مباحث، تعّرضت فيه إىل 

ذكر بعض النماذج من غرض اإلختطاف، مع تكييفها، كالقتل، واإلغتصاب، وسرقة األعضاء، وطرق 
.والتوصياتثباهتا، مث العقوبات املقدرة، ويف خامتة املوضوع ذكرت بعض النتائج، إ  

  .جرمية، إختطاف، أطفال، قتل، إغتصاب،أعضاء :تاحيةالكلمات المف     
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