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 عقوبات جرائم األحداث في النظام السعودي من منظور الفقه اإلسالمي

 1الحماد بن عثمان عبدالله بن خالد

 المستخلص 

يأتي الهدف الرئيسي من الدراسة في عرض آراء الفقهاء والمذاهب بشكل مقارن حول جرائم وعقوبات األحداث في القرآن والسنة، كما 
البحث إلى انتقاد نظام األحداث السعودي وفق أحكام الفقه اإلسالمي وما نصت عليه األطر القانونية المنظمة لسلوكيات األحداث يهدف 

 تم االعتماد على حيث في المملكة، وتوضيح أوجه القصور في النظام وفق منظور الفقه اإلسالمي وما أجمع عليه الفقهاء واألئمة.
الفقهاء مقرونًا باألدلة المستمدة من القرآن والسنة واإلجماع والمعلل، من خالل استقراء المصادر والمراجع  آراء وعرضالمنهج االستقرائي 

نواع الررائم ألاآلراء واألدلة المختلفة  كما تم االعتماد على المنهج التحليلي لعرضالفقهية وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بالموضوع. 
، ثم انتقد الباحث النظام من الناحية الفقهية ومقاصد الشريعة. وخلصت الدراسة إلى مرموعة من النتائج ى األحداثمطبقة علوالعقوبات ال

إلى مزيد من التوسع والتفصيل في النظم والمواد القانونية، مثل تطبيق مبدأ سرية الرلسات ، واالهتمام أن نظام األحداث بحاجة أهمها: 
اختصار  نتيرةد المدة الزمنية في محاكمة الحدث ، وآلية العمل القضائي مع الرهات الحكومية األخرى بمبدأ سرعة التقاضي ، وتحدي

جاءت اللوائح والقوانين األخرى بتوسع أكبر وتفاصيل أكثر دقة، مما كما ، حيث جاء في أربع وعشرين مادة فقط. القانونينظام األحداث 
 حول هذا الموضوع. بمرموعة من التوصياتالدراسة األحداث بشكل أفضل. وختم الباحث يرعل النظام قادًرا على التعامل مع جرائم 

نظام األحداث ، جرائم األحداث، منظومة العقوبات، المنظور اإلسالمي، نظام األحداث السعودي: الكلمات المفتاحية  
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THE SANCTIONAS JUVENILES CRIMES IN SAUDI 

SYSTEM : ISLAMIC JURISPRUDENCE PRESPECTIVE 

Abdullah bin Khalid bin Othman Al-Hammad1
 

Abstract  

The principal aim of the current research is presenting the various illustrations among scholars in 

comparative way to clarify the juveniles crimes and sanctions according to the rules mentioned in Al-

Quran and Al-Sunnah. Additionally, this reaearch sought to spotlight on criticizing the Saudi juveniles 

system through presenting the legal frameworks to manage the juveniles behaviours from the Islamic 
jurisprudence prespective.The researcher has followed a set of methodologies, that dealt with the topic. 

Through the inductive approach, the researcher mentioned in each issue what the jurists said about it, 

coupled with the evidence derived from the Quran, Sunnah, consensus and reasoned, by extrapolating 

the sources and jurisprudential references and others that related to the topic, the analytical method used 

to analyze different views and evidence on the types of crimes and punishments that have been taken on 

the juveniles, then the researcher has criticized the system in terms of jurisprudence and Maqasid Al-

shariah (the purposes of shariah). The study concluded with a set of findings, the most significant are: 

the juvenile system needs more expansion and detail in the system and legal articles, such as applying 

the principle of secrecy of hearings, paying attention to the principle of speedy litigation, determining 

the length of time in a juvenile's trial, and the mechanism of judicial work with other government 

agencies, this is due to the abbreviation of the juvenile system, as it came in only twenty-four articles. 

meanwhile, other regulations and laws came with greater expansion and more accurate detailing, and 

this makes the system able to deal with a juvenile crime better. And the researcher has concluded with a 

set of recommendations.  

 
Key Words: Punitive system, juveniles crimes, Islamic prespective, Saudi  juveniles system 
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 مقدمة:
 وقصددور سدنه، صدد ر بسدبب لدذل؛  تعرًضددا أكثدر الحدددث يكدون  وربمدا اإلجددرام، مسدتنقع فددي يقدع قدد العاقددل البدال  شددأن شدأنه الحددث إن

 فقهدداء وقسددم. مثلدده األحددداث أو البددال ين الكبددار مددن غيددر  مددع باشددتراكه أو بمفددرد  سددواء الرددرائم مختلدد  فيرتكددب بددال ير، وتددأثر  عقلدده،
 الكدالم فدي أفاضدوا قد الفقهاء أن نرد لذا غير   أو بمفرد  الررائم تل؛ يرتكب قد والحدث وتعازير، وقصاص حدود إلى الررائم اإلسالم

 بهدذ  زاخدرة المدذاهب فقده وكتدب الردرائم، لتلد؛ األحدداث ارتكاب أحكام وبّينوا والتعازير، والقصاص الحدود لررائم األحداث ارتكاب عن
 وفدق اإلسالمي الفقه منظور من األحداث جرائم حول الفقهاء أحكام وعرض تبيان إلى التالية الدراسة عىتس اإلطار هذا وفي األحكام 

 ،وجددرائم الحدددود لرددرائم األحددداث ارتكدداب علددى الضددوء الدراسددة تسددلط حيددث وسددلم، عليدده اللدده صددلى الرسددول وسددنة الكددريم القددرآن أدلددة
 تعريد  خدالف مدن الحددود معندى بيدان من البد الحدود، لررائم األحداث ارتكاب عن الباحث يتكلم أن قبل.التعازير جرائم و القصاص

 النظدام هدذا وتقيديم االسدالمي الفقده أحكدام ضدوء فدي السدعودي النظدام فدي المدذكورة المدواد دراسدة يحدتم كما. واالصطالح الل ة في الحدّ 
 سلوكياتها لتنظيم خاصة عناية إلى تحتاج التي المرتمع اتفئ من األحداث فئة أن إليه اإلشارة تردر تومما الشرع، عليه نص ما وفق
 لألحددداث إن حيدث فيده، والتفصدديل مدواد  وشدرح النظددام بهدذا العنايدة مددن بدد ال كدان السددبب ولهدذا االسدالمية، الشددريعة أحكدام ضدوء فدي

 المواضديع وأهميدة لحساسدية نظدًرا البدال ين محاكمدة فدي المتبعدة اإلجدراءات فدي العدام األصدل عدن الخدروج يمكدن أنده السيما خصوصية
 وعدددم البشددرية وطبيعتدده الحدددث جددرائم مددع التعامددل فددي اإلسيييم ة للشييري ة المقاصييد ة النظيير  ميي  تنسيي   وهيي  األحددداث، تمدد  التددي
 ومددى األحدداث جدرائم فدي الشدريعة مقاصدد تبيدين ومحاولدة صدالًحا فدرًدا المرتمع إلى إلعادته وتأهليه الحدث إصالح من األمل فقدان
 . معها السعودي األحداث نظام تناغم

 والدذين المرتمدع فئدات مدن هامدة فئدة أنهدم اعتدابر على األحداث سلوكيات دراسة في واألئمة الفقهاء اجتهد: البحث مشكلة -
 لبحثيدةا المشدكلة تكمن وعليه كاف، ادراك, أ وعي دون  بها يقعوا أن يمكن التي والمخالفات الررائم من سلوكياً  وقايتهم ينب ي
 اختلفدوا وما الفقهاء عليه اتفق ما وتبيان اإلسالمي الفقه منظور وفق األحداث جرائم لعقوبات الفقهاء آراء اتراهات رصد في

 .ذل؛ ضوء في السعودي النظام وتقييم مقارن، سياق في حوله

 وتقيديم الاسدالمية الشدريعة كداموأح الفقهداء آراء مقارندة وفدق األحدداث جدرائم عقوبدات دراسدة البحدث يتناول: البحث موضوع -
 .تطبيقه يتم لم وما االسالمية الشريعة وفق تطبيقه تم ما وت طية السعودية العربية المملكة في األحداث نظام

 وعدرض االسدالمي الفقده أحكدام وتوضديح" األحدداث"  المرتمدع فئدات مدن فئدة تنداول فدي البحدث أهميدة تدأتي: البحيث أهم ة -
 .االسالمي الفقه في األحداث جرائم ألحكام واالمتثال القصور أوجه لتبيان وتقييمه السعودي النظام

 والعقوبدات األحدداث جدرائم حدول الدراسدة مفداييمل واالصدطالحي الل دوي  التعريد  تنداول إلدى البحدث يهددف: البحيث أهداف -
 الفقده عليده ندص لمدا طبيقهت ودى السعودي األحداث نظام عرض ثم واالختالف، االتفاق أوجه وتبيان األئمة مذاهب وعرض

 .االسالمي

 ،(1)"الرييا  مدينية في  األحيدا  جنيا  ظياهر  لمواجهي  حليول" بعندوان العابدين زين مصطفى عابدين دراسة في :السابقة األدب ات
 ها،وأسددباب الحدددث جندداح مفهددوم يتندداول الثدداني والفصددل, للبحددث المنهريددة اإلجددراءات األول الفصددل ،يتضددمن فصددول خمسدده مددن تتكددون 
 األحدداث لردنح اإلسدالمية الشدريعة نظرة ثم األحداث جناح في وأثرها التربوية والعوامل المؤثرة البيئة دراسة إلى الثالث فالفصل وتطرق 

 تطدرق  والخدام  الرابدع الفصدل وفدي الردانحين، األحدداث عدالج فدي االجتماعية الخدمة دور وكذل؛ األحداث على الرنائية والمسؤولية
 جندددوح ظددداهرة لمواجهدددة الضدددرورية والمقترحدددات والتوصددديات العامدددة النتدددائج وعدددرض الريددداض، مديندددة فدددي الميدانيدددة لدراسدددةا إجدددراء إلدددى

 الفقدده فددي األحددداث علددى الرنائيددة والمسددؤولية وجنددايتهم األحددداث لمفهددوم تناولهددا طبيعددة فددي البحددث مددع الدراسددة هددذ  تتفددق ، األحددداث
 فدي الباحدث جهدد يكدون  وسدوف األحدداث جناية من الوقاية طرق  حول الحديث على راستهاد في اقتصرت ذل؛ عن وفضالً  اإلسالمي،

                                                      

، األمنية للعلوم العالي المعهد، التدريب و األمنية للدراسات العربي )الرياض: المركز، الرياض مدينة في األحداث جناح ظاهرة لمواجهة حلول، العابدين زين مصطفى عابدين (1)
 (. م٤٠٠٢
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 لهددذا تعددرض وممددن. الشددريعة مقاصددد ضددوء فددي مددواد  وتحليددل وتقويمدده ودراسددته السددعودي األحددداث نظددام علددى التركيددز البحددث هددذا
 مدن الدراسدة هدذ  تعدد ،(2)"ال زائي  والتشيري  سيم ةاإل الشري ة بين مقارنة دراسة: األحدا  جنا " بحثه في بلحسن زوانتي الموضوع
 مفهددوم األول الفصدل فددي واسدتعرض وخاتمدة وفصددلين مقدمدة إلدى الباحددث فقسدمه, وجنددايتهم األحدداث مردال فددي الموضدوعية الدراسدات

 األحدداث جنايدة عوامدلل الثداني الفصدل فدي وتعدرض, والقدانون  الشدريعة فدي الردانحين لألحدداث التدأديبي التشدريع ومدنهج األحداث جناح
 والشدريعة والمصدري  الرزائدري  التشدريع مدع مقارًندا النظريدات هدذ  من اإلسالمية الشريعة وموق  للرناح المفسرة العلمية النظريات وذكر

 دراسدة مدع تتفدق الدراسدة هدذ  اإلسدالمية، والشريعة الرزائري  والتشريع الدولية المواثيق في الرناح من الوقائية اآلليات وبيان اإلسالمية،
 ضدوء فدي وتقويمده وتوضديحه السدعودي األحدداث نظدام دراسدة فدي البحدث مدع تختلد  أنهدا إال وجندايتهم، باألحدداث يتعلدق فيمدا الباحث
 المشييكلة اإلسيييم ة، الشييري ة فيي  األحييدا  جييرائ " بعندوان كتدداب هندداكو  . البحدث هددذا فددي الباحدث عليهددا يركددز وسدوف الشددريعة مقاصدد
 ثددالث مددن مكونددة والدراسددة دكتددورا ، رسددالة أصددله فددي هددو الددذي الكتدداب وهددذا صددباهي، ربيددع لمحمددد ،(3)"تربوييية فقه يية سييةدرا – وال ييي 
 فدي تدؤثر التدي والعوامدل الوضعي، والقانون  اإلسالمي الفقه في وأهليتهم األحداث مفهوم ببيان التمهيدي الباب في بدأ حيث وخاتمة، أبواب
 والتأديدب الوقايدة أسداليب عن تحدث الثاني الباب وفي األحداث، جرائم على المترتبة األحكام ذكر األول الباب وفي األحداث، عند الررائم

, األحدداث جنايدة مفهدوم تناولهدا فدي الباحدث بحدث طبيعدة مدع الدراسة هذ  تتفق الوضعي، والقانون  اإلسالمي، الفقه في األحداث جرائم في
 .  مدار  سيكون  وعليه البحث أساس الموضوع هذا يكون  ،فسوف منها للتخفي  رازيةاالحت والتدابير وعالجها وعواملها،
 : اإلسيم ة الشري ة ف  الوارد  وال رائ  ال قوبات: األول المبحث

 المطلب األول: ت ريف ال قوبة لغة واصطيحا
 أوال: ت ريف ال قاب:

 َوِإن﴿: تعددالى يقددول . (4)بدده أخددذ  أي وعقابدداً  معاقبددةً  بذنبدده عافيتدده يقددال السددوء، مددن فعددل فيمددا اإلنسددان يعددرف العقدداب علددى أندده مرددازاة 
ددِبِرينَ  َخيددر َلهددوَ  َصددَبرتم َوَلددِئن ۦِبددهِ  عددوِقبتم َمددا ِبِمثددلِ  َفَعدداِقبوا   َعداَقبتم  عرفدده مددا وفددق اصددطالًحا العقوبددة تعريدد  كمددا[. 121: النحددل] ﴾لِّلص َّٰ

 المقدرر الردزاء هدي العقوبدة: بقدولهم العقوبدة تعري  جاء وأيضا. (5)الرناية على مستحقاً  اإلنسان يلحق الذي األلم هي: بقوله الطحاوي 
 مدن علدى قضدائي لحكدم تنفيذا المرتمع باسم يوقع جزاء هو: القانون  االصطي  وف . (6)الشارع أمر عصيان على الرماعة لمصلحة

 . (7)الرريمة عن مسؤوليته تثبت
  الحد   ت ريف: ثان ا
عه اآلخر، على أحدهما يتعدى لئال أو باآلخر، أحدهما يختلطَ  لئال الشيئين بين الفصل هو الحد ل.حدود وجم  : شديئين كل بين ما وفص 
 يقددرب ال مددا فمنهددا والحددرام، الحددالل بددين فصددلت   الشددرع حدددود فكددأن. التمددادي عددن ويمنعدده يددرّد  ألندده منتهددا  شدديء كددلِّ  وحدددّ .بينهمددا حددد  

مددة كددالفواح   مددن تمنددع وهددي المنددع،: الل ددة فددي الحدددكمددا أن  .(8) (181: البقددرة) ﴾ َتقَربوَهددا َفدداَل  ٱلل ددهِ  حدددود﴿: الىتعدد قولدده ومندده.المحر 
 عددن للددردع اللدده وضددعها زواجددر" الحدددود و، (10)"مثلدده فددي الوقددوع مددن لتمنددع مقدددرة عقوبددة"كمددا عددرف بأندده  .(9)الفددواح  علددى اإلقدددام

                                                      

 جامعة، الحقوق كلية،  القانون مع مقارنة و اإلسالمية علوم يف ماجستير رسالة)الجزائي،  التشريع و اإلسالمية الشريعة بين مقارنة دراسة األحداث جناح، بالحسن زوانتى (2)
 (. م٤٠٠٢، الجزائر - الجزائر

 (. م٤٠٠٢، ١ط، النوادر دار مطبعة: دمشق، )تربوية فقهيه دراسة - العالج و المشكلة، اإلسالمية الشريعة في األحداث جرائم، صباهي ربيع محمد (3)
 عبدالحميد: تحقيق. الصغار أحكام جامع(. م4891. )محمود بن محمد األسروشني،. 3ط صادر، دار: بيروت. العرب لسان  (.ه4141. )أكرم بن محمد منظور، ابن(4)

 .948. صالبيزلي عبدالخالق
 399، ص٤الطحاوي، حاشية الطحاوي على الدر المختار، ج (5)
 . ٥٠٦، ص١عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي، ج (6)
 . 555، د.ت(، ص41ود، شرح قانون العقوبات، )القاهرة: دار النهضة العربية، طمصطفى محم (7)
 ..411،ص3ج العرب، لسان منظور، ابن: ينظر( 8)
 ،1ج ،(م4881/ه4149 ،4ط ، المعرفة دار: بيروت) عيتاني، خليل محمد به اعتنى المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني الشربيني، الخطيب بن محمد(9)

 .113ص
 ،4ط العلمية، الكتب دار: بيروت) الشافعي، إسماعيل حسن محمد حسن محمد تحقيق المقنع، شرح المبدع الحنبلي، مفلح ابن عبدالله بن محمد( 10)

 .395ص ،1ج ،(م4881/ه4149
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 . (11)"تعالى الله حق على اعتداء فيها كان جرائم في نبوي  حديث أو قرآني بنص ثابتةال العقوبات"و، به أمر ما وترك حظر ما ارتكاب
 اإلسيم  الفق  منظور من األحدا  ب رائ  الت ريف: الثان  المطلب

 الزنا جريمة:أوال 
 .(13)"وشدبهته الملد؛ غيدر فدي بلالق في المرأة  الرجل وطء" فهو :شرع ا الزنا أما، (12)تباغي أي تزني والمرأة  والفرور، الضيق: لغة   الزنا

 محددّرم والزنددا. (14)دبددر أو قبددل فددي الفاحشددة فعددل عندددهم فالزنددا لددوط، قددوم لفعددل شدداماًل  وجعلددو  الزنددا معنددى فددي الفقهدداء وقدد توسددع بعدد 
ِحَشة َكانَ  ِإن ه ٱلزَِّنىَّٰ   َتقَربوا   َواَل ﴿: تعالى قال والسنة، القرآن بنصوص  اللده صدلى اللده رسدول عدن وصدح(.22 :اإلسدراء)﴾ َسدِبيال َوَسدا ءَ  فََّٰ

ا للده ترعدل أن: »قدال أعظدم  الدذنب أي اللده، رسدول يدا: قلدت: »قدال عنده اللده رضدي مسدعود بدن عبداللده روا   فيمدا وسلم عليه  وهدو ِنددا
 تصددق لدهال وأندزل««. جدارك حليلدة تزاندي أن: »قدال أي  ثدم: قال ،«مع؛ يأكل أن خشية ولدك تقتل أن: »قال أي  ثم: قلت ،«خلق؛
ًهددا ٱلل ددهِ  َمددعَ  َيدددعونَ  اَل  َوٱل ددِذينَ ﴿: وسددلم عليدده اللدده صددلى النبددي قددول مَ  ٱل ِتددي ٱلددن فَ   َيقتلددونَ  َواَل  َءاَخددرَ  ِإلََّٰ  ﴾ َيزنددونَ  َواَل  ِبددحلَحقِّ  ِإال   ٱلل دده َحددر 

ِحد كل   َفحجِلدوا   لز اِنيَوٱ ٱلز اِنَية﴿: تعالى قال الدنيوية، بالعقوبة الزنا الله توعد كما.(15)(18: الفرقان) نهَما وََّٰ (. 2: الندور) ﴾ َجلدَدة ِما َئدةَ  مِّ
 اعتبدار علدى الردرم مدع الرلد أضاف وبعضهم ،(16)الرجم نكاح بعقد زوجته أصاب الذي المحصن الزاني عقوبة أن على الفقهاء واتفق
 أجمددع مددا وفددق للحدددث، الزنددا جريمددة أن يتضددح طددار،اإل هددذا وفددي.(17)بددالرجم السددنة جدداءت ثددم الرلددد هددي للزانددي األساسددية العقوبددة أن

ر وإنمدا الحدد، عليده يقدام ال أنثدى أو ذكًرا كان سواء   الوطء جريمة ارتكب إذا البال  غير أن عليه، الفقهاء  حتدى لده وإصدالًحا تأديًبدا يعدز 
 الخامسدة سدن يبلد  لدم مدا الحددث بتعزيدر السدعودي األحداث نظام جاء وعليه .(18)البلوغ بعد تركه عليه فيصعب العمل هذا يستمرئ  ال

 . النظام في عليها المنصوص التدابير اتخاذ فيها يروز التي األخرى  الرنايات بقية دون  والقصاص الحدود في خاصة وذل؛ عشرة
 األحدا  عند القذف جريمة: ثان ا  
 .(19)سدبها أي: المحصدنة وقدذف أصدابه،: بده قددفو . الترامدي: والتقداذف. رمدى: فانقدذف قددًفا يقدِدف بالشديء قدذف: الرمدي: ل ة القذف
 أو بالً دا مسدلًما عفيًفدا حدراا غير  مكل  آدمي نسبة: »بأنه أيًضا وعرِّف .(21)لواط أو: الحنابلة وزاد .(20)بالزنا الرمي هو: شرًعا والقذف
 ِإن  ﴿: تعدالى فلقولده الكتداب  أمدا .جماعواإل والسنة بالكتاب شرًعا محرمة جريمة والقذف. «مسلم نسبة قطع أو لزنا الوطء تطيق ص يرة
ِفلََّٰتِ  ٱلمحَصنََّٰتِ  َيرمونَ  ٱل ِذينَ  : ملسو هيلع هللا ىلص اللده رسدول فلقدول السدنة  وأمدا(.22: الندور) ﴾َعِظديم َعدَذاب   َوَلهم َوٱأل ِخَرةِ  ٱلّدنَيا ِفي لِعنوا   ٱلمؤِمنََّٰتِ  ٱل ََّٰ

 وأكدل بدالحق، إال اللده حدرم التدي الدنف  وقتدل والسدحر، باللده، الشدرك»: قدال هدّن  ومدا اللده، رسول يا: قالوا ،«الموبقات السبع اجتنبوا»
 علددى المسددلمون  أجمددع فقددد اإلجمدداع  وأمددا. (22)«ال ددافالت المؤمنددات المحصددنات وقددذف الزحدد ، يددوم والتددولي اليتدديم، مددال وأكددل الربددا،

                                                      

 .15ص ،(ت.د ط،.د العربي، الفكر دار: القاهرة) اإلسالمي، الفقه في والعقوبة الجريمة زهرة، أبو محمد اإلمام( 11)
 .11ص ،41ج السابق، المرجع منظور، ابن: ينظر( 12)
 .5ص ،9ج ،2ط الفكر، دار: بيروت. المختار الدر على المختار رد(. م1992/ه1112. )عمر بن أمين محمد عابدين، ابن( 13)
 الكتب، عالم: بيروت) الضّناوي، أمين محمد تحقيق قناع،اإل متن عن القناع كشاف البهوتي، إدريس بن يونس بن منصور العالمة ؛491ص ،8ج الكاساني،: ينظر( 14)

 ،1ط العلمية، الكتب دار. م.د) الفقي، حامد محمد عليه وعلق صححه السلطانية، األحكام الفراء، الحسين بن محمد ؛15ص ،5ج ،(م4881/ه4141 ،4ط
 .193ص ،(م1119/ه4111

 (.4493) ،(9114)ح عه،م يأكل أن خشية الولد قتل باب األدب، كتاب البخاري،( 15)
 السابق المرجع قدامة، ابن ؛(1/315) السابق المرجع النووي، ؛(9/385) السابق المرجع الحطاب، بعدها؛ وما( 8/114) السابق المرجع الكاساني،: ينظر( 16)

 .بعدها وما( 41/319)
 (.41/318).ط. د القاهرة، ةمكتب: القاهرة. الم ني(. م1918/ه1288. )محمد بن أحمد بن عبدالله قدامة، ابن(17)
 (431481-4/4341) م4891 البيزلي، عبدالخالق عبدالحميد تحقيق الصغار، أحكام جامع األسروشني، محمود بن محمد ؛(8/493) السابق المرجع الكاساني،: ينظر( 18)

 .1ط العلمية، الكتب دار: بيروت. اجالمنه ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج م ني(. م1991/ه1111. )الخطيب أحمد بن محمد الشربيني،
 (.قذف) مادة القاف، فصل الفاء، حرف ،(111-8/119) السابق المرجع منظور، ابن: ينظر( 19)
 المهدي، غالب اقعبدالرز  الشيخ وأحاديثه آياته وخرّج عليه علق للمرغيناني، المبتدي بداية شرح الهداية على القدير فتح شرح الحنفي، الهمام ابن محمد الدين كمال(  20)

 . 313ص ،5ج ،(م1113/ه4111 ،4ط العلمية، الكتب دار: بيروت)
 الكتب، عالم: بيروت الضّناوي، أمين محمد: تحقيق. اإلقناع متن عن القناع كشاف(. 1991/ه1111. )إدري  بن يون  بن منصور البهوتي،(21)

 (.5/99).1ط
ل   ي أُكُلون   ٱل ِذين   ِإن  ﴿: تعالى الله قول باب الوصايا، كتاب السابق، المرجع البخاري،( 22) ا ظُلًما ٱلي  ت َٰم ىَٰ  أ مو َٰ  ،[41: النساء] ﴾س ِعيرا و س ي صل ون   ن ارا ُبطُوِنِهم ِفي ي أُكُلون   ِإن م 
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 اتفدق كمدا ،(24)مختداًرا مكلًفدا كدان إذا نالمحصد قدذف مدن علدى الحدد وجدوب علدى العلمداء أجمدع وقدد .(23)الكبدائر مدن عددو  بدل تحريمه
 َيرمدددونَ  َوٱل ددِذينَ ﴿: تعددالى لقولدده جلدددة  ثمددانين أنثدددى أو ذكددًرا كددان سددواء بالً ددا حددراا المقدددذوف كددان إذا يحددد القدداذف أن علددى (25)الفقهدداء

ِنينَ  َفحجِلدوهم شَهَدا ءَ  ِبَأرَبَعةِ  َيأتوا   َلم ثم   ٱلمحَصنََّٰتِ  َدةً  َلهم لوا  َتقبَ  َواَل  َجلَدة َثمََّٰ لََّٰ ِئ؛َ  َأَبدا َشهََّٰ ِسقونَ  هم َوأو   في غّلظ واإلسالم ،(1: النور) ﴾ٱلفََّٰ
.والددذي يعنينددا هنددا هددو القددذف مددن قبددل (26)شددهادته قبددول ومنددع فاسددًقا، القدداذف واعتبددار لرلددد، وهددوا الحددد أشددياء، بددثالث القددذف عقوبددة

رفع القلم عدن ثالثدة. وعدن : »صلى الله عليه وسلما كان حدًثا  لقول الرسول الحدث، وفي هذا اتفق الفقهاء على أنه ال يحد القاذف إذ
، (28)، ولعددم حصدول اإليدذاء بقذفده(27)، وألن الحدد عقوبدة سدببها ارتكداب جنايدة وفعدل الصدبي ال يوصد  بالرنايدة«الصبي حتدى يحدتلم

 يعاقب بالحدد علدى القدذف، إال إن هدذا ال يمندع مدن تعزيدر  .ومع أن الحدث ال(29)وألنه ال يحّد بالزنا فكان أولى أن ال يحّد للقذف بالزنا
 فدال: »القداذف علدى الحدد وجدوب شدروط على كالمه عند« الطالبين روضة» في النووي  اإلمام .قال(30)إذا قذف ال ير  زجًرا وتأديًبا له

ر ومكر ، ومرنون  صبي على حد  الصدبي إن«: »الكبيدر الحداوي » فدي المداوردي وقدال.(31)«تمييدز ندوع لده الذي والمرنون  الصبي ويعز 
ر مثلدده قددذف يددؤذي مراهًقددا كددان إن ر لددم قذفدده يددؤذي ال طفدداًل  كددان وإن مصدداله، فددي يددؤدب كمددا أدًبددا، عددز   فددي البهددوتي وقددال.(32)«يعددز 
ا أوجب ما وكل«: »القناع كشاف» ر مكل  على حدا  الصدبي ون يكد أن بشدرط القاضدي يتدوال  التأديدب وهدذا.(33)«كالقذف المميز به عزِّ
 ال الدذي القاضدي تأديدب إلدى ينتقدل وال الرفيدق، الدولي بتأديدب فيده يكتفدي التمييز سن دون  ما ألن بالفعل  مميًزا وكان التمييز، سن بل 

 مددرًكا كدان إذا إال ذلد؛ يكدون  وال العقداب، يشدبه الدذي التأديدب توجدب حقده فدي جريمدة الفعدل اعتبدار هو األساس وألن عن ، من يخلو
 الحددث علدى القدذف حددّ  إقامدة عددم تقددم ممدا للباحدث يتبدين .(34)يفعدل ما لوص  مدرًكا المميز غير الصبي يعد وال يفعل، ام لوص 
 وال مميدز غيدر صد يًرا طفداًل  كدان إذا أمدا غيدر ، يؤذي قذفه كان وقد مميًزا كان إذا له تأديًبا تعزير  من يمنع ال هذا لكن الفقهاء، باتفاق
ر  ال ال يددر قذفدده يددؤذي  هددذا لدده التعزيددر يحقددق ال المميددز غيددر الصدد ير والطفددل واإلصددالح، التأديددب هددو التعزيددر مددن القصددد ألن يعددز 
 بقية دون  والقصاص الحدود في خاصة وذل؛ عشرة الخامسة سن يبل  لم ما الحدث بتعزير السعودي األحداث نظام جاء وعليه.القصد

 .النظام في عليها المنصوص بيرالتدا اتخاذ فيها يروز التي األخرى  الرنايات
 :الخمر شرب جريمة: ثالثا  

تر الت  طية: ل ةً  الَخمر تعري   مدن اتخدذ سدواء ، كثيدر  أو قليلده يسدكر مدا كل هي: اصِطالًحا الَخمر(. 1) ي المرأةِ  ِخمار ومنه ، والس 
 الِفقهيددة المددذاهب باتفدداق ، وكثيِرهددا َقليِلهددا   الخمددر ربشدد فيحددرم التحددريم وحكمدده غيرهددا أو ، الشددعير أو الِحن طددة أو ، الت مددرِ  أو العنددب
دَلِ .األدل ة، أو اًل: ِمدنَ : األرَبعةِ  داِفيي ِة ، والَحنابلدِة ، والظاِهري دِة ، وهدو قدول طائفدة  ِمدَن الس  ا  الكتداب َقولده تعدالى: يدالَحَنفي ِة ، والمالكية والش 

ِلُحدونَ َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإن َما ال خَ  َتِنُبوُ  َلَعل ُكدم  ُتف  دي َطاِن َفداج  دن  َعَمدِل الش  د   مِّ َز اَلُم ِرج  َنَصداُب َواأل  ُر َوال َمي ِسدُر َواأل   عدن -السدن ة ِمدنَ : ثانًيدا. 99 م 
اللدددةِ ا َوجددده َحدددرام   َخمدددر   وكدددل ، َخمدددر   مسدددِكر   كدددل: وسدددل م عليددده اللددده صدددل ى الن بدددي قدددال: قدددال عنهمدددا اللددده رضدددي عمدددرَ  ابدددن  اآليدددةِ  مدددن لد 

 ، لعموِمده وَهضدم   بده َتقصدير  : لهدا الَخمدرِ  اسدمِ  شمولِ  عن المسِكرةِ  األشِربةِ  َبع ِ  فإخراج   مسِكر   كلِّ  في الَخمرِ  َلفظَ  معالرة:والَحديثِ 

                                                                                                                                                                                   

 (.531-533) ،(1199)ح
 (.41/393) السابق المرجع قدامة، ابن: ينظر( 23)
 ،(م4884/ه 4141 ،3ط اإلسالمي، المكتب: عمان دمشق، بيروت،) الشاويش، زهير: تحقيق المفتين، وعمدة ينالطالب روضة النووي، شرف بن يحيى الدين محيي(24)

 (.41/391) السابق المرجع قدامة، ابن ،8ج
 (.41/399) السابق مرجعال قدامة، ابن ؛(1/311) السابق المرجع النووي، ؛(9/115) السابق المرجع الحطاب، ؛(5/313) السابق المرجع الحنفي، الهمام، ابن( 25)
 (.43/155)السابق المرجع الماوردي،: ينظر( 26)
 (.8/141) السابق المرجع الكاساني،: ينظر( 27)
 (.1/111) السابق المرجع الشربيني، الخطيب: ينظر( 28)
 (.43/159) السابق المرجع الماوردي،: ينظر( 29)
 (.1/139) السابق مرجعال الرملي، ؛(9/94) السابق المرجع عابدين، ابن: ينظر( 30)
 (.1/311) السابق، المرجع النووي،( 31)
 (.44/31) السابق المرجع ،«الكبير الحاوي» الماوردي،( 32)
 (.5/411) السابق المرجع البهوتي،( 33)
 (.31) بيروت، العربي، الرائد دار ،«النفس على الوالية» محمد، األستاذ زهرة، أبو: ينظر( 34)
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يِّ صدل ى اللده عليده وسدلم ، يقدول: اللده عنده علدى ِمنَبدِر النبد َرِضديَ  عَمدرَ  َسدِمعت: قدال عنهمدا الله رضي عَمرَ  ابنِ  عن اآلثارِ  ِمنَ : ثالًثا
أمدا بعدد، أيهدا النداس إنده ندزل تحدريم الخمدر وهدي مدن خمسددة: مدن العندب والتمدر والعسدل والحنطدة والشدعير، والخمدر مدا خدامر العقددل، )

مددن أبددواب كددان عهددد إلينددا فدديهن عهدددًا ننتهددي إليدده، الرددد، والكاللددة، وأبددواب  -صددلى اللدده عليدده وسددلم-ثددالث وددت لددو أن رسددول اللدده 
 والقرطبدي ، (2( .الدليل من اإلجماع:نقل اإلجماَع علدى حرمدِة الَخمدِر المت َخدذِة ِمدن الِعَندِب: ابدن عبدِد الَبدرِّ ، وابدن الَقط دان 19( )"الربا
رالخَ  َشاربَ  بأنّ : األول القول وفق  المسكر شرب وحد. الرميع على الله رحمة َحَرر   وابن تيمي ةَ  وابن ، قدامة وابن  َجلدة، َثمانينَ  يرلد م 
دحابة بإجمداع ذلد؛ علدى واسدتدّلوا عنددهم الدر اجح والقدول والَحنفّيدة، والَمالكّية الَحنابلة قال وبه  عنده اللده رضدي عمدر استشدار عنددما الص 

 الخمدر حددّ  أن إلدى لشدافييةا ذهدب:  الثداني القدولو . به بالّشام عبيدة وأبي لخالد وكتب به، فأخذ بذل؛ عليه فأشاروا الَحدّ  بمقدار الناس
 الخمددرِ  فددي يضددِرب كددان وسدلم عليدده اللدده صددلى النبدي أن: »عندده اللدده رضددي أند  عددن روي  بمددا ذلدد؛ علدى واسددتدلوا جلدددة، أربعددون  هدو

 حدددّ ال أن كمددا القلددم، عندده مرفددوع كوندده عليدده تكليدد  فددال وبالتددالي بددال ، غيددر لكوندده: عليدده حددد ال والحدددث...«. أربعددين والرريدددِ  بالنعددالِ 
 ال الحدددود إن كمددا بددالنهي، مخاطددب وغيددر مكلدد  غيددر ألندده: (35)بالرنايددة يوصدد  ال الصددبي وشددرب جنايددة، فتسددتدعي محضددة عقوبددة
 وحدد.(36)«األحاديدث بده جداءت الحلم، بل  من على إال الحدود تقام ال: »سفيان قال: قال أنه عبدالرزاق عن روي  البال ، على إال تقام

ر أن ينب ي ولكن لذل؛، الخمر حد الحدث على يقام فال د،الحدو  هذ  جملة من الخمر  الدولي أو األب قبدل من الخمر معاقرة على يعز 
 سددن يبلدد  لددم مددا الحدددث بتعزيددر السددعودي األحددداث نظددام جدداء وعليدده.الكبددر عنددد تركهددا عليدده يصددعب وبالتددالي عليهددا، يدددمن ال حتددى

 فدي عليهدا المنصدوص التددابير اتخداذ فيهدا يردوز التدي األخدرى  الرنايدات ةبقيد دون  والقصداص الحدود في خاصة وذل؛ عشرة الخامسة
 .النظام

 السرقة جريمة: راب ا   
 فأخدذ ِحدرز   إلدى جداء من العرب عند والسارق  حيلة ، أو خفاء في ال ير من الشيء أخذ وهي سرًقا، يسرقه الشيء سرق  من:ل ة السرقة
 المددال أخددذ:شددرًعا والسددرقة .(38)«سددارق  فهددو خفيددًة  مالدده أخددذ: وسددرقةً  سددرًقا مددااًل، قهوسددر  مددااًل، مندده سددرق » وأيًضددا.(37)لدده لددي  مددا مندده

 حدراا طفداًل  مكلد  أخدذ المالكيدة وزاد ،(39)فيه لألخذ الشبهة انتفاء مع مثله، حرز من واالستتار الخفية وجه على نصاًبا، البال  المحترم
 والحوانيدت كالددور بدإذن، إال فيده الددخول مدن ممندوع لإلحدراز معدة بقعة كل وهو بنفسه، حرز:قسمين على والحرز.(40)لص ر  يعقل ال

 السددرقة ركددن إذن. (41)والصددحراء والطددرق  كالمسدداجد حددافظ وفيدده لإلحددراز معددد غيددر مكددان كددل وهددو ب يددر ، وحددز والصددناديق، والخددزائن
 القددرآن مدن ذلد؛ علدى واألدلدة القطدع، عقوبدة اعليهد ويترتدب محّرمدة والسدرقة.(42)التملد؛ بنيدة االسدتخفاء سدبيل علدى األخدذ هدو األساسدي
دَن الل دِه ه َ الل دُه َعِزيدز  َحِكديم  ﴿: تعالى فقوله القرآن أما.الفقهاء وإجماع والسنة اِرَقُة َفداق َطُعوا َأي دِدَيُهَما َجدَزاًء ِبَمدا َكَسدَبا َنَكدااًل مِّ اِرُق َوالس   ﴾َوالس 

  كان من هل؛ إنما: »وسلم عليه الله صلى ولالرس قول النبوية السنة ومن(.28: المائدة)
 .(43)«يدددها لقطعددت ذلدد؛ فعلددت   فاطمددة أن لددو بيددد ، نفسددي والددذي الشددري ، ويتركددون  الوضدديع، علددى الحددد يقيمددون  كددانوا أنهددم قددبلكم،

 عليدده اللدده لىصدد النبددي عددن روي  لمددا يقطددع ال المرنددون  وكددذا والصددبي والعقددل، البلددوغ هددي القطددع وجددوب أهليددة بددأن ذلدد؛ علددى واسددتدلوا

                                                      

 (.8/143) السابق مرجعال الكاساني،: ينظر( 35)
 بتحقيق عني الصنعاني، عبدالرزاق اإلمام رواية األزدي راشد بن معمر لإلمام« الجامع» كتاب ومعه المصنف، الصنعاني، همام بن عبدالرزاق بكر أبو الحافظ عبدالرزاق( 36)

 ،1ط بيروت، في اإلسالمي المكتب توزيع العلمي، جلسالم منشورات األعظمي، الرحمن حبيب المحدث الشيخ عليه والتعليق أحاديثه وتخريج نصوصه
 (.8/111) ،(49199) الحلم، يبلغ لم ممن القود باب العقول، كتاب م،4891/ه4113

 (.سرق) مادة السين، فصل القاف، حرف ،(459-41/455) السابق المرجع منظور، ابن: ينظر( 37)
 (.سرق) مادة( 111) السابق المرجع ،«الوسيط المعجم( »38)
 (.5/441) السابق المرجع البهوتي، بعدها؛ وما( 1/111) السابق المرجع الشربيني، الخطيب بعدها؛ وما( 9/431) السابق المرجع عابدين، ابن: ينظر( 39)
 (.9/143) السابق المرجع الحطاب،: ينظر( 40)
 (.9/413) السابق المرجع عابدين، ابن: ينظر( 41)
 والتوزيع، والنشر للطباع الوفاء دار العربية، مصر جمهورية عويس، عبدالحليم الدكتور التحرير رئيس المعاصر، اإلسالمي الفقه وعةموس العلماء، من مجموعة: ينظر( 42)

 (.3/143) المقصورة،
 باب الحدود، كتاب السابق، جعالمر  مسلم، له؛ واللفظ ،(4185) ،(9191)ح والوضيع، الشريف على الحدود إقامة باب الحدود، كتاب السابق، المرجع البخاري،( 43)

 (.111) ،(4999)ح الحدود، في الشفاعة عن والنهي وغيره، الشريف السارق قطع



 www.hnjournal.net              (      5( العدد )1المجلد )    مجلة العلوم اإلنسانية والطبيعية          0202 نوفمبر، عبد الله الحماد                               

 

                                             922 | صفحة         

                            .HNSJ Volume 1. Issue 5عقوبات جرائم األحداث في النظام السعودي من منظور الفقه اإلسالمي                                                   

 القلدم أن الحدديث هدذا فدي يبدين  وسدلم عليده اللده صدلى فالرسدول  «...يحتلم حتى الصبي وعن... ثالثة عن القلم رفع: »قال أنه وسلم
 وفعددل جنايددة تسددتدعي عقوبددة القطددع وألن الددنص، خددالف وهددذا عليهمددا، القلددم إجددراء القطددع إيردداب وفددي والمرنددون، الصددبي عددن مرفددوع
 إذا الحددث أن تقددم ممدا لندا يتبدين .(44)السدرقة حد ومنها الحدود سائر عليهم يرب لم ولهذا بالرناية  يوص  ال مرنون ال وكذا الصبي
 إقامدة عدم لكن وتصرفاته، ألفعاله إدراكه وعدم الحدث، عقل لقصور الفقهاء  اتفاق هذا وعلى الحدّ  عليه يقام ال السرقة جريمة ارتكب
 خالًفدددا والحنابلدددة والشدددافيية والمالكيدددة الحنفيدددة مدددن الفقهددداء جمهدددور إليددده ذهدددب مدددا وهدددذا المسدددروق  الالمددد ضدددمان وجدددوب ينفدددي ال الحدددد

 منعدوا بدل المسدروق، للمدال الحددث ضدمان بعددم قدالوا فقدد الظاهريدة أمدا. (45)المدال ضدمان لوجوب بشرط ليست الرناية ألن للظاهرية 
 إعفدداء فددإن لددذا .والقصدداص الحدددود عندده ترفددع كمددا الضددمانات، عندده فددعتر  عندددهم فالحدددث دونهددا، ومددا الددنف  كديددة ضددمان، كددل عندده

 أو مالده فدي غيدر  بده يصيب ضرر أي تعوي  عن مسؤول ألنه سرقه  الذي المال ضمان يمنع ال عليه السرقة حد إقامة من الصبي
 األعدذار أن أي العصدمة هدذ  ندافيت ال الشدرعية األعدذار وأن مباحدة، غيدر أي معصدومة واألمدوال الددماء ألن الخداص  ماله من نفسه

 مدن يعدد ال التأديدب وهدذا تعزيدًرا، المميدز الصدبي يؤدب ذل؛ إلى إضافةً  ،(46)العقوبة أسقطت ولو تسقطه وال الضمان تهدر ال الشرعية
 السدعودي حدداثاأل نظدام جداء وعليده.(47)لل يدر األذى اجتنداب بتعويدد  الخيدر نحو والتوجيه والصيانة التهذيب من هو بل العقاب، قبيل

 اتخداذ فيهدا يردوز التدي األخدرى  الرنايدات بقيدة دون  والقصداص الحددود فدي خاصدة وذلد؛ عشدرة الخامسة سن يبل  لم ما الحدث بتعزير
  النظام في عليها المنصوص التدابير

 الحرابة جريمةخامسا: 
 مدن كدل والمحدارب المدارة، إخافدة ألجدل الطريدق قطدع:شيرع ا والحرابية .(48)القتل بمعنى والحرب والمنازلة والمقاتلة، العداوة،:لغة   الحرابة
 ال دوث، انعددام بشدرط الصدحراء في أو المدن في فعله كان وسواء جمًعا، أم واحًدا كان سواء فساًدا، األرض في ويسعى السبيل يخي 

 فددي الفقهدداء بددين يسدديرة خالفددات ندداكه كددان وإن ،(49)بددالقوة األمددوال وأخددذ النفددوس قتددل بقصددد المددارة إلخافددة الخددارجون  هددم والمحدداربون 
ِض َفَسداًدا َأن ُيَقت ُلدوا ﴿تعالى:  لقوله الحرابة  تحريم على الفقهاء أجمع وقد.ذل؛ َر  َن ِفدي األ  دَعو  ِإن َمدا َجدَزاُء ال دِذيَن ُيَحداِرُبوَن الل دَه َوَرُسدوَلُه َوَيس 

ُجُلُهم  ِض َأو  ُيَصل ُبوا َأو  ُتَقط َع َأي ِديِهم  َوَأر  َر  ا ِمَن األ  ن  ِخاَلف  َأو  ُينَفو   وأخذ قتل إذا يصلب أو يقتل أن المحارب وعقوبة(.22: )المائدة ﴾مِّ
 وهذا الطريق، أخاف إذا األرض من وينفى يقتل، ولم المال أخذ إذا خالف من ورجله يد  وتقطع المال، يأخذ ولم قتل إذا ويقتل المال،
 يقتلده، لدم أم عليده المرندي قتدل إذا وجوًبدا الطريدق قداطع يقتدل المالكيدة وعندد الحنفية، مذهب هذا من وقريب والحنابلة، الشافيية مذهب
 بدين فيده مخيدر فاإلمدام فقدط السدبيل أخداف وإذا خدالف، مدن والقطدع والصدلب القتدل بدين فيده مخيدر اإلمدام فدإن فقدط مالده أخدذ إذا ولكن
 الفقهداء جمهدور اتفدق ال  أم الحدد عليده يقدام هدل الحرابدة، لرريمدة الحدث ارتكاب هو يعنينا والذي.(50)والنفي خالف من والصلب القتل
 يعاقددب ولكددن ،(51)التكليدد  النعدددام الحددود أهددل مددن لددي  ألندده المدال  وأخددذ القتددل باشددر وإن الحرابددة حدد عليدده يقددام ال الحدددث أن علدى

 الحنابلدة بهدذا وقدال ،(52)الفقهداء جمهدور مدذهب وهدذا الحدال، هدذا غيدر فدي أتلفهدا لدو كمدا أمواله، في والمال النف  ضمان مع بالتعزير
 علدى الحدد إقامدة بعددم الفقهداء جمهدور واسدتدل.(54)لده المعدين أو المسداعد على شيء وال (53)عاقلتهم على الدية إن قالوا أنهم إال أيًضا

                                                      

 (.193-8/191) السابق المرجع الكاساني،: ينظر( 44)
 (.419-5/411) السابق المرجع البهوتي، ؛8/193) السابق، المرجع الكاساني،: ينظر( 45)
 .بتصرف( 4/914) السابق المرجع عودة،: ينظر( 46)
 (.338) الجريمة والعقوبة، دالجريمة» زهرة، أبو: ينظر( 47)
 (.حرب) مادة الحاء، فصل الباء، حرف ،(4/313) السابق المرجع منظور، ابن: ينظر( 48)
 تقريرات مع المذكور وبهامشه الدردير، أحمد البركات ألبي الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، عرفة محمد ؛(8/391) السابق المرجع الكاساني،: ينظر( 49)

 السابق المرجع فرحون، ابن ؛(1/391) ،(د  ط،.د وشركاه الحلبي البابي عيسى العربية الكتب إحياء دار. م.د) المالكية؛ السادة شيخ علي محمد الشيخ العالمة
 (.5/419) السابق المرجع البهوتي، بعدها؛ وما( 1/393) السابق المرجع النووي، بعدها؛ وما( 1/113)

 (.9/131) السابق المرجع الحطّاب، ؛(1/111) السابق المرجع فرحون، ابن ؛(159-1/155) السابق المرجع رشد، ابن: ينظر( 50)
 (.5/431) السابق المرجع البهوتي، ؛(1/139) السابق المرجع الشربيني، الخطيب ؛(9/119) السابق المرجع الحطّاب،(51)
 (.9/119) السابق المرجع الحطاب، ؛(1/391) لسابقا المرجع النووي،( 52)
 غريب في النهاية» الجزري، محمد بن المبارك السعادات أبي بن مجدالدين اإلمام األثير، ابن. الخطأ قتيل دية يُعطون الذي األب ِقبل من واألقارب العصبة هي: العاقلة( 53)

 .عقل القاف، مع العين باب ،(3/119) بيروت، العربي، التراث إحياء دار الطناحي، محمد محمود الزاوي، أحمد طاهر: تحقيق ،«واألثر الحديث
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 ويضددمنون  علدديهم، عقوبددة ال والمراهقددون : »وي النددو  قددال أتلفددوا، مددا في رمددون  الضددمان علدديهم أن إال عددنهم، مرفددوع   القلددم لكددون  األحددداث
 علددى قتيلدده وديددة مالدده فددي المددال مددن أخددذ مددا ضددمان وعليدده: »قدامددة ابددن وقددال.(55)«الحددال هددذا غيددر فددي أتلفددوا لددو كمددا والددنف ، المددال
 مثلدده، أحددداث مددع مشددترًكا يكددون  إمددا فهددو الحرابددة، جريمددة فددي غيددر  مددع الحدددث اشددترك إذا أمددا.(56)«لدده المعددين علددى شدديء وال عاقلتدده

 كدل ارتكبهدا التدي للرريمدة وفًقدا وماليدة تأديبيدة مسدؤولية مدنهم واحدد كدل يسدأل وإنمدا الحدّد، علديهم يقدام وال جميًعدا، عنهم مرفوع فالتكلي 
 اشدترك اإذ أمدا .(57)واحددة ارتكبوهدا التدي الرريمدة أن مدن بدالرغم علديهم، المطبقدة التأديبيدة األسداليب اخدتالف يقتضدي وهذا منهم، واحد

 ،(58)صددبي فدديهم كددان وإن المدددكل فين الطددرق  قطدداع عددن يسددقط ال الحددد بددأن يقولددون  الفقهدداء فرمهددور المدددكل فين، مددع الحرابددة فددي الحدددث
 عدن الحدد يسدقط فدال واحدد بهدا اخدتص شدبهة ألنهدا غيدر   عدن يسدقط وال المددكل فين، مدع الصدبي عدن يسدقط الحد بأن ذل؛ على واستدلوا
 وإن البددال ين، مدن الحدددث شدارك مدن علددى حتدى الحددد إقامدة عددم إلددى حنيفدة أبدو ذهددب بينمدا.(59)امددرأة  وطء فدي شداركوا ولدد كمدا البداقين
 عدنهم الحدد فيسدقط واحدد الرميدع حكم أن ذل؛ على واستدل«.أتلفوا إن والنف  المال وي رمون  التعزير وعليهم المال، وأخذ القتل باشروا
 مددن شددكل بددأي الحرابددة حددد عليدده يقددام ال الحدددث أن تقدددم ممددا للباحددث يتضددح.الرميددع حددق فددي بهةشدد الواحددد فعددل فددي فالشددبهة جميًعددا،

 وزجدر  وتقويمه وتأديبه الناس، عن شر  لمنع تعزير  من يمنع ال هذا لكن مكل  غير ألنه المال  وأخذ القتل بنفسه باشر وإن األشكال،
 بتعزيدر السعودي األحداث نظام جاء وعليه.لل ير مال   أو نف    من أتلفه ما على ماله في الضمان الحدث على أن كما مميًزا، كان إن

 التددابير اتخداذ فيهدا يردوز التدي األخدرى  الرنايدات بقيدة دون  والقصداص الحدود في خاصة وذل؛ عشرة الخامسة سن يبل  لم ما الحدث
 . النظام في عليها المنصوص
 البغ  جريمةسادسا : 

 الظالمدة هدي: الباغيدة والفئدة والظلدم، الفسداد، قصدد: والب دي واسدتطال، الحق عن عَدل بغًيا علينا الرجل  ىب: يقال التعدي،:لغة البغ 
 ب يددر الحددق إمددام طاعددة مددن الخددارج هددو والبدداغي الحددق، ب يددر الحددق اإلمددام علددى الخددروج:وشددرًعا .(60)العددادل اإلمددام طاعددة عددن الخارجددة

هَما َبَ ددت َفددِإن َبيَنهَمددا َفَأصددِلحوا   ٱقَتَتلددوا   ٱلمددؤِمِنينَ  ِمددنَ  ِئَفتَددانِ َطا   َوِإن﴿: تعددالى لقولدده حددرام  والب ددي.(61)حددق ِتلددوا   ٱألخددَرىَّٰ  َعَلددى ِإحددَدهَّٰ  ٱل ِتددي َفقََّٰ
ءَ  َحت ىَّٰ  َتبِ ي : العربدي ابدن يقول(.9: الحررات) ﴾ٱلمقِسِطينَ  يِحبّ  ٱلل هَ  ِإن   َوَأقِسطو ا   ِبحلَعدلِ  َبيَنهَما َفَأصِلحوا   َفا َءت َفِإن ٱلل هِ  َأمرِ  ِإَلىَّٰ   َتِفي 

 «الملددة أهدل مددن األعيدان لرددأ وإليهدا الصددحابة، عدّول وعليهددا المتدأولين حددرب فدي والعمدددة المسدلمين، قتددال فدي األصددل هدي اآليددة هدذ »
 مكددان يأ- منعددة لهددم يكددن لددم إذا أنهددم الب دداة وحكددم.(62)«منددا فلددي  السددالح علينددا حمددل مددن: »صلللى الللله عليلله وسلللم الرسددول ويقددول.

 التدزام إلدى اإلمدام يددعوهم منعدة لهدم وكدان للقتدال تدأهبوا فدإن يتوبدوا، حتدى ويحبسدهم يأخدذهم أن فاإلمدام -سالح أي- وشوكة -محصن
 ويقتلدوهم، يهزمدوهم حتى العدل أهل قاتلهم ذل؛ أبوا فإن الحرب، أهل مع يفعل كما أواًل  الرماعة رأي إلى والرجوع العدل، ودار الطاعة

 مسدلمون، ألنهدم شدركهم  لشدر ال شدرهم لددفع قتدالهم: »الكاسداني قدال .(63)شدرهم لددفع قتدالهم ألن يبدؤو   حتى بالقتال اإلمام هميبدؤ  وال
 والرجدوع العددل إلدى يددعوهم أن لده فينب دي للقتدال، وتدأهبوا تعسدكروا حتدى بدذل؛ اإلمدام يعلدم لدم وإن يقداتلهم، ال منهم الشر يتوجه لم فما
 إلدى ورّدهم لدفعهم هو إنما الب اة قتال: »قدامة ابن وقال«.الحرب أهل حق في كما الدعوة وقبول اإلجابة لرجال أواًل  الرماعة رأي إلى

فع  ضددرورة حصددل مددا إال مددنهم يسددتباح فددال لكفددرهم، ال الحددق،  إليدده دعددت وإن: »الشدديرازي  وقددال.(64)«الطريددق وقدداطع كالصددائل، الددد 
 فمدا الكبدار مدع اشدتركوا أو أحدداًثا، الب داة كان لو فيما يعنينا والذي«.للدفع قتله قصد إذا يقاتل ال من يقتل أن يروز كما جاز الضرورة

                                                                                                                                                                                   

 (.5/431) السابق المرجع البهوتي، ؛(41/199) السابق المرجع قدامة، ابن: ينظر( 54)
 (.1/391) السابق المرجع النووي،( 55)
 (.41/199) السابق المرجع قدامة، ابن: ينظر( 56)
 .135ص ،(م4899 ،4ط العربي، الفكر دار: القاهرة) األحداث، بقانون مقارنًا اإلسالمية الشريعة في األحداث جرائم لجندي،ا الشحات محمود: ينظر( 57)
 (.41/199) السابق المرجع قدامة، ابن(58)
 (.41/199) السابق المرجع قدامة، ابن: ينظر( 59)
 (.بغا) مادة الموحدة، الباء فصل المعتل، نم والياء الواو حرف( 41/19) مرجع سبق ذكره منظور، ابن: ينظر( 60)
 (.5/439) السابق، المرجع البهوتي، ؛(1/111) السابق المرجع النووي، ؛(9/144)مرجع سبق ذكره عابدين، ابن: ينظر( 61)
 (.4341) ،(9111)ح ،[31: المائدة﴾ ]ٹ ٹ: ﴿تعالى الله قول باب الديات، كتاب السابق، المرجع البخاري،( 62)
 .413ص ،9ج ،(م4895/ه4115 ،1ط  والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار: دمشق) وأدلته، اإلسالمي الفقه الزحيلي، وهبة: ينظر( 63)
 (.155-41/151) مرجع سبق ذكره، قدامة، ابن( 64)
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 بده ظفدر وإن قتلده يردوز ال فعداًل، القتدال يباشدر ال مدن أن وهدو: الفقهداء لرمهدور: األول :رأييين علي  ذلك ف  الفقهاء اختلف حكمهدم 
 أهدل مدن قتلده يروز ال من فكل ،(65)له واالستعداد الخروج ال فعاًل، القتال مباشرة هو دمال يبيح الذي فالقتال الب اة، صفوف في اإلمام
 ليسدوا وهدؤالء القتدال، بأهدل فيخدتص شدرهم لددفع قتلهم ألن الب ي  أهل من قتله يروز ال والعميان والشيوخ والنساء الصبيان من الحرب

 لدبع  وهدو: الثداني .والمردانين الصدبيان إال القتال من الفراغ وبعد القتال حال في قتلهم فيباح قاتلوا إذا إال يقتلون، فال القتال أهل من
 باعتبدار  مقاتدل ألنده وقتلده  قتالده فيردوز حكمهدم  فلده صدفوفهم، مدع ووجدد كالصبيان، معهم وقاتل الب اة من خرج من أن وهو: الفقهاء
 الحددث بتعزيدر السدعودي األحدداث نظدام جداء وعليده.(66)القتدال مركز في هألن بالفعال  يقاتل لم وإن عنهم، ومدافًعا لهم ومعيًنا مساعًدا

 التددددابير اتخددداذ فيهدددا يردددوز التدددي األخدددرى  الرنايدددات بقيدددة دون  والقصددداص الحددددود فدددي خاصدددة وذلددد؛ عشدددرة الخامسدددة سدددن يبلددد  لدددم مدددا
 . النظام في عليها المنصوص
  الرد  جريمةساب ا : 

 الدردة، واالسدم[.11: المائددة﴾ ]دينده عن منكم يرتد من: ﴿الكريم القرآن وفي تحول، أي: عنه وارتدّ  ارتدّ  وقد والتحول، الرجوع:لغة الرد 
 إلدى اإلسدالم عدن الرجدوع هدي»: شيرع ا واليرد .(67)إسدالمه بعدد كفر إذا دينه عن فالن وارتدّ  عنه، الرجوع: أي اإلسالم، عن الردة ومنه
 فيكددون  بالفعدل أم وباالعتقداد، وبدالقول فعدل، عدن باالمتنداع أو بالفعدل تكدون  والدردة .(68)«إسدالمه بعدد يكفدر الدذي» هدو والمرتدد «.الكفدر
 مكدابرة أو عنداًدا أو واستخفاًفا باإلسالم استهزاءً  أتا  أو إتيانه متعمًدا أتا  سواء إتيانه  الفاعل استباح إذا اإلسالم يحرِّمه فعل أي بإتيان

، أو لشددم    كالسددرود  مددع المحرمددات بإتيددان أيًضددا ويكددون .ذلدد؛ إلددى ومددا وطأهددا أو األقددذار فددي الحددديث وكتددب المصددح  وكإلقدداء لقمددر 
 الفعدل هدذا أنكدر إذا اإلسدالم يوجبده فعدل إتيدان عدن بامتناعده الدردة تكدون  وكدذل؛ والقتل، الخمر وشرب الزنا كاستحالل إتيانها استحالل

 يصدر قول بكل الردة تكون  كذل؛ إياها، منكًرا لها جاحًدا الحج أو اةالزك أو الصالة أداء عن كالممتنع إتيانه عدم استحل أو جحد  أو
 شدركاء للده أن فيددعي الوحدانيدة يرحدد أو إلده، ثمة لي  أنه فيدعي الربوبية يرحد كأن كفًرا يقتضي أو بطبيعته كفر هو الشخص عن
: بقولدده ذلدد؛ علددى واسددتدلوا.(70)عدداقاًل  بالً ددا كددان إذا ةاالسددتتاب بعددد قتلدده يرددب المرتددد أن علددى الفقهدداء أجمددع وقددد.(69)ذلدد؛ إلددى ومددا ولددد أو
هرِ  َعنِ  لوَن؛َ َيس﴿  َوٱلِفتَندة ٱلل دهِ  ِعنددَ  َأكَبدر ِمنده ۦأَهِلدهِ  َوِإخدَراج ٱلَحدَرامِ  َوٱلَمسدِردِ  ۦِبدهِ  َوكفدر ٱلل دهِ  َسدِبيلِ  َعدن َوَصدد   َكِبيدر ِفيدهِ  ِقتَال قل ِفيهِ  ِقتَال ٱلَحَرامِ  ٱلش 

ِتلددوَنكم َيَزالددونَ  َواَل  لَقتددلِ ٱ ِمددنَ  َأكَبددر لََّٰ ِئدد؛َ  َكدداِفر َوهددوَ  َفَيمددت ۦِديِنددهِ  َعددن ِمددنكم َيرتَددِدد َوَمددن ٱسددَتطََّٰعوا   ِإنِ  ِديددِنكم َعددن َيددرّدوكم َحت ددىَّٰ  يقََّٰ لهددم َحِبَطددت َفأو   ِفددي أَعمََّٰ
لََّٰ ِئ؛َ  َوٱأل ِخَرةِ  ٱلّدنَيا ب َوأو  ِلدونَ  ِفيَها هم ٱلن ارِ  َأصحََّٰ  إذا أمدا.(71)«فداقتلو  دينده بّدل من: »صلى الله عليه وسلم النبي وقول(. 112: البقرة) ﴾خََّٰ

 بكلمدة نطدق ولدو معتبدرة غيدر ردتده علدى اتفقدوا الفقهداء فدإن المميز غير أما مميز، غير أو مميًزا يكون  أن إما فإنه الردة الحدث ارتكب
 حنيفدة أبدو يدرى  حيدث:األول القيول: قدولين علدى فيهدا الفقهداء لد اخت فقدد المميدز الحددث ردة أمدا.(72)شديًئا يعقدل ال ألنده صراحة  الكفر
 واسدتدلوا.ويضدرب ويحدب  بلوغده بعدد اإلسدالم عليده يعدرض وإنمدا يضدرب، وال يقتل ال أنه إال معتبرة المميز الصبي ردة أن محمد وأبو
دانده فدأبوا   ة،الفطدر  علدى يولد إال مولود من ما: »صلى الله عليه وسلم الرسول قول منها بأدلة ذل؛ على درانه يهوِّ سدانه، وينصِّ  كمدا ويمرِّ
 هدذ  علدى إال مولدود مدن لدي : »معاويدة أبدي عدن كريدب أبدي روايدة وفدي«. ِجددعاء  مدن فيهدا تحّسدون  هدل جمعداء، بهيمة البهيمة تنتج

 الصدبي مدن والحدج الصدالة صدحة علدى بالقيداس اسدتدلوا كمدا الخبدر، هدذا عمدوم فدي الصدبي ويددخل.(73)«لسانه عنه يعبر حتى الفطرة
 البلددوغ دون  وهددو الصدبي إسددالم صددح فدإذا سددنوات، ثمددان ابدن وهددو عندده اللده رضددي طالددب أبدي بددن علددي بإسدالم اسددتدلوا كددذل؛ المميدز،
 الشدهادات، كسدائر الشدرع حكدم به يتعلق وال شهادة أو إقراًرا يكون  أن إما قوله على تبنى الدنيا في اإلسالم أحكام إن كما. ردته صحت

                                                      

 (.41/115) السابق، المرجع قدامة، ابن(65)
 (.41/119 السابق المرجع قدامة، ابن: ينظر( 66)
 (.ردد) مادة الراء، فصل الدال، حرف ،(3/413) مرجع سبق ذكره، ،منظور ابن: ينظر( 67)
 (.9/311) السابق المرجع الحطّاب، ؛(5/411) السابق المرجع البهوتي،( 68)
 (1/111) السابق، المرجع عودة،(69)
 الكتب دار: بيروت) مرعشلي، جمال الشيخ يهحواش وكتب عليه وعّلق أحاديثه خّرج األحكام، ومناهج األقضية أصول في الحكام تبصرة فرحون، بن محمد(70)

 (1/144)  ،(م1991/ه1111 ،1ط العلمية،
 (.511) ،(3141)ح الله، بعذاب يُعّذب ال باب والسير، الجهاد كتاب،  البخاري( 71)
 (.41/199) السابق، المرجع قدامة، ابن(  72)
 (.4191-4199) ،(1959)ح المسلمين، وأطفال الكفار أطفال موت وحكم الفطرة، على يولد مولود كل معنى باب القدر، كتاب السابق، المرجع مسلم،( 73)
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 أو شداكًرا إمدا« لسدانه عنده يعبدر حتدى» صلى الله عليه وسللم  الرسول قول من تقدم لما يقول لما معتقًدا كان إذا ربه وبين بينه ما وأما
 الشدافيية فقهداء قدال بهدذا المميدز، الصدبي ردة تعتبدر ال :الثيان  القيول.(74)والعكد  شدكوًرا ترعلده فدال كافًرا نفسه عن أعرب فإن كفوًرا 
 وهدذا يحدتلم حتدى الصدبي وعدن منهدا وذكدر ثالثة عن القلم رفع حديث منها بأدلة واستدلوا.(75)أحمد عن ورواية الحنفية من يوس  وأبو

 إن كمددا ،(76)لدده يكتددب وإنمددا عليدده يكتددب فددال اإلسددالم وأمددا عليدده، لكتددب ردتدده صددحت ولددو شدديء، وال ذنددب عليدده يكتددب ال أندده يقتضددي
. نقدل لدم أو البلدوغ قبدل مرتدًدا كدان أنده قلندا سدواء قتدل وإال سدلم تدابع فدإن البلدوغ بعدد أمدا وغ،البلد قبدل حّديدة عقوبدة عليه ترب ال الصبي
 الرنائيدة  الناحيدة مدن علميدة أهميدة لده لدي  الخدالف أن يبددو والدذيد. ارتد ثدم صدبًيا فأسلم كافًرا كان أو فارتد أصلًيا مسلًما كان وسواء
ر، المميددز الصددبي ولكددن الحدددود، عليدده يرددب ال إذ تصددح  لددم أم تددهرد صددحت سددواء يقتددل ال جميًعددا عندددهم الصددبي ألن  بلدد  فددإذا يعددز 

 البدددال  مدددع عندئدددذ فيسدددتوي  يتدددب لدددم فدددإن أيدددام، ثالثدددة اسدددتتابة بعدددد العقوبدددة عليددده ووجبدددت. عليددده الدددردة حكدددم ثبدددت ردتددده علدددى وأصدددرّ 
 جدرائم عقوبدات أن علدى أجمعدوا اإلسدالمية الشدريعة فقهداء أن ندال يتبدين الحددود لردرائم األحدداث ارتكداب عن الكالم من االنتهاء بعد.(77)المرتد
 تتخدذ لكدن الحددود، جدرائم فدي الرنائيدة المسدؤولية مواندع مدن مدانع يعتبدر للحددث األداء أهلية نقص ألن العاقل  البال  على إال تطبق ال الحدود

 للخطدر النداس مصدالح تتعرض وال جهة، من الررائم هذ  على يتعود ال حتى الراني الحدث ضد والوقائية واإلصالحية التأديبية اإلجراءات
 وذلد؛ عشدرة الخامسدة سدن يبلد  لدم مدا الحددث بتعزيدر السدعودي األحدداث نظام جاء وعليه.(78)أخرى  جهة من األحداث تراوزات بسبب
 . النظام في عليها المنصوص التدابير اتخاذ فيها يروز التي األخرى  الرنايات بقية دون  والقصاص الحدود في خاصة

 :ومشروعيت  القصاص ت ريفالمبحث الثان : 
 بالقتدل اآلخدرين علدى االعتدداء جدرائم يرتكبدون  قدد غيدرهم شدأن شدأنهم واألحدداث دونهدا، ومدا الدنف  علدى االعتدداء عقوبدة هو القصاص

 لندا البدد ذلد؛ قبدل لكدن الفدرع هدذا فدي نتناولده مدا هدذا أقسدامها  هدي ومدا القصاص جرائم هي وما ذل؛  فعلوا إذا حكمهم فما دونه، وما
 َقصصددت يقددال:ل ددة القصدداص :الفددرع هددذ فددي ذلدد؛ كددل سددنتناول لددذا اإلسددالمية  الشددريعة فددي مشددروعيته وبيددان القصدداص، تعريدد  مددن

يهِ  ۦأِلخِتهِ  َوَقاَلت﴿: تعالى قوله ومنه شيء، بعد شيًئا أثر  تتبع ت الشيء  َقدالَ ﴿: عدالىت وقوله أثر ، اتبعي: أي ،(11: القصص) ﴾ قصِّ
ِلدد؛َ  ا َنبدد ِ  كن ددا َمددا ذََّٰ اَثاِرِهَمددا َعَلددىَّٰ   َفحرتَددد   أخددذ: والقددص.(79)األثددر فيقصددان سددلكا  الددذي الطريددق مددن رجعددا: أي ،(11: الكهدد ) ﴾َقَصصددا ََ

 قطعددددددت  أي بدددددده، قصصددددددت مددددددا: والِمقددددددص قطعددددددت، أي بينهمددددددا مددددددا قصصددددددت: يقددددددال القطددددددع،: القددددددص وأصددددددل بددددددالِمقص، الشدددددعر
 االصدطالح فدي والقصداص .(81)«بده قتلده أو إيدا  َجرحده مثدل بررحده منده لده اقدتّص  إذا هدذا من مأخوذ الرراح يف والقصاص.»(80)به

 أو الندداس، أرواح علددى جنايتده مثددل الردداني يعاقدب أن»:أيًضددا هددو والقصداص.(82)فعددل مددا مثدل  الردداني بالفاعددل يفعدل أن هددو:الشدرعي
 القصداص: »زهدرة أبدو محمدد الشدي  قدال.(83)«غيدر  قتدل كمدا قتلده وهدو القصداص، اسدتحق آخر شخص قتل فإذا أعضائهم، من عضو
 الرريمددة بددين المسدداواة  الشددريعة وفددي بددإطالق، المسدداواة  معنددا  الل ددة فددي فهددو الشددرعي، معنددا  مددع الل ددوي  معنددا  ويتالقددى المسدداواة، معندا 

 .(84)«والعقوبة

                                                      
 (.41/414. )المعرفة دار بيروت، المبسوط،. 4883. أحمد بن محمد السرخسي،(74)
 (.41/194) السابق المرجع قدامة، ابن(75)
 (.41/194) السابق المرجع قدامة، ابن: ينظر( 76)
 (.191-41/194) قالساب المرجع قدامة، ابن: ينظر( 77)
 (.91) السابق المرجع ،(8« )الجنائية المسؤولية موانع والقانون، الشريعة في للزلمي الكامل» الزلمي،: ينظر( 78)
 ط،.د والترجمة، للتأليف المصرية الدار. م.د) النجار، علي محمد األستاذ مراجعة محمود، عبدالعظيم األستاذ تحقيق اللغة، تهذيب األزهري، أحمد بن محمد: ينظر( 79)

 (.قصص) مادة القاف، فصل الصاد، حرف ،(1/11) السابق المرجع منظور، ابن ؛(قصص) مادة والصاد، القاف باب ،(9/159) ،(ت.د
 ب  اب ،(9/155) ،(ت.د ط،.د والترجم  ة، للت  أليف المص  رية ال  دار. م.د) النج  ار، عل  ي محم  د األس  تاذ مراجع  ة محم  ود، عب  دالعظيم األس  تاذ تحقي  ق اللغ  ة، ته  ذيب األزه  ري، أحم  د ب  ن محم  د(80)

 (.قصص) مادة القاف، فصل الصاد، حرف ،(1/13 السابق، المرجع منظور، ابن ؛(قصص) مادة والصاد، القاف
 (.قصص) ادةم القاف، فصل الصاد، حرف ،(1/13 السابق، المرجع منظور، ابن ؛(قصص) مادة والصاد، القاف باب ،(9/155) السابق المرجع األزهري،: ينظر( 81)
 الجصاص، الرازي علي بن أحمد بكر أبو ؛493ص ،(م4895 جديدة طبعة لبنان، مكتبة: بيروت) التعريفات، كتاب الجرجاني، الشريف محمد بن محمد علي: ينظر( 82)

 .491ص ،4ج) ،(م4881/ه4141 العربي، التاريخ مؤسسة العربي، التراث إحياء دار: بيروت) قمحاوي، الصادق محمد تحقيق القرآن، أحكام
 .141ص ،5ج ،(م1113/ه4111 ،1ط العلمية، الكتب دار: بيروت) األربعة، المذاهب على الفقه كتاب الجزيري، عبدالرحمن( 83)
 (.189) اإلسالمي، الفقه في والعقوبة الجريمة زهرة، أبو( 84)
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 القصاص مشروع ة: األول المطلب
 لسنة ومذاهب الفقهاءأوال: أحكام القصاص ف  القرآن وا

 ٱلحدرّ  ٱلَقتَلدى ِفدي ٱلِقَصداص َعَلديكم كِتدبَ  َءاَمندوا   ٱل دِذينَ  يََّٰ َأّيَهدا﴿: تعدالى قولده: منهدا ندذكر والسدنة، القدرآن مدن كثيرة بأدلة واجب القصاص
َبدداع َشديء َأِخيددهِ  ِمدن َلدده عِفديَ  َفَمددن ِبدحألنَثىَّٰ  َوٱألنثَددىَّٰ  ِبحلَعبددِ  َوٱلَعبددد ِبدحلحرِّ  دن ِإَليددهِ  َوَأَدا ء   حلَمعروفِ ِبد َفحتِّ ِلدد؛َ  ِبِإحسََّٰ ددن َتخِفيد  ذََّٰ بِّكدم مِّ  َوَرحَمددة ر 
ِلدد؛َ  َبعدددَ  ٱعتَددَدىَّٰ  َفَمدنِ  ة ٱلِقَصدداصِ  ِفددي َوَلكددم﴿: تعددالى وقولدده(.118: البقددرة) ﴾َأِلدديم َعددَذاب   َفَلدده ذََّٰ ِلي َحَيددوَّٰ ددبِ  يََّٰ ددأو  : البقددرة) ﴾َتت قددونَ  َلَعل كددم ٱأَللبََّٰ
 َعَلى أَِعز ة   ٱلمؤِمِنينَ  َعَلى َأِذل ة   َويِحّبوَنه   يِحّبهم ِبَقوم ٱلل ه َيأِتي َفَسوفَ  ۦِديِنهِ  َعن ِمنكم َيرَتد   َمن َءاَمنوا   ٱل ِذينَ  يََّٰ َأّيَها﴿: تعالى وقوله(. 119

ِفِرينَ  ِهدونَ  ٱلكََّٰ ِلد؛َ  اَل ِئدم َلوَمدةَ  َيَخدافونَ  َواَل  ٱلل دهِ  َسدِبيلِ  ِفدي يرََّٰ ِسدع   َوٱلل ده َيَشدا ء َمدن يؤِتيدهِ  ٱلل دهِ  َفضدل ذََّٰ  اللده بدين كمدا(.11: المائددة)﴾ َعِلديم   وََّٰ
 هابيدل ألخيده قابيدل قتدل قصدة بعدد تعدالى قال فقد السماوية، الشرائع كل في مقرر وأنه جميًعا، األنبياء شريعة هي القصاص أن تعالى
ِل؛َ  َأجلِ  ِمن﴿: وحسًدا غيرةً   َوَمدن َجِميعدا ٱلن داَس  َقَتدلَ  َفَكَأن َمدا ٱأَلرضِ  ِفدي َفَسداد َأو َنفد    ِبَ يدرِ  َنفَسدا َقَتدلَ  َمدن َأن ه ِءيلَ ِإسرََّٰ   َبِني   َعَلىَّٰ  َكَتبَنا ذََّٰ

ددتِ  رسددلَنا َجددا َءتهم َوَلَقددد َجِميعددا ٱلن دداَس  َأحَيددا َفَكَأن َمددا   َأحَياَهددا ددنهم َكِثيددرا ِإن   ثددم   ِبحلَبيِّنََّٰ ِلدد؛َ  َبعدددَ  مِّ  ومددن(.22: المائدددة) ﴾سددِرفونَ َلم ٱأَلرضِ  ِفددي ذََّٰ
: قيدل حردرين، بين جارية رأس رض يهودياا أن: »أيًضا روي  وما ،(85)«القصاص الله كتاب» صلى الله عليه وسلم الرسول قول السنة
: سللمصللى اللله عليله و النبدي بده فأمر فاعترف، اليهودي فأخذ برأسها، فأومأت اليهودي سمي حتى فالن   أو أفالن  . ب؛ هذا فعل من
 دون  الرنايدة ندوع حسدب علدى عاقلته أو الحدث من الدية بأخذ وذل؛ السعودي األحداث نظام جاء وعليه.(86)"حررين بين رأسه فرّض "

 فيمددا شددرعا المقددررة باألحكددام النظددام فددي الددواردة األحكددام تخددل ال" أن علددى:  نصدده مددا عشددرة السادسددة المددادة فددي جدداء حيددث القصدداص
 المالكيددة مددن الفقهدداء جمهددور عندد الخطددأ القتددل جريمددة الرتكابدده (87)الكفدارة الحدددث علددى يرددب كمددا. "القصدداصو  الحدددود برددرائم يتعلدق

ِمًنددا خَ  ﴿: تعددالى قولدده فيهددا واألصددل ،(88)والحنابلددة والشددافيية ِمًنددا ِإال  َخَطددًأ ل َوَمددن َقَتددَل ُمؤ  ُتددَل ُمؤ  ِمن  َأن َيق  ِريددُر َرَقَبددة  َوَمددا َكدداَن ِلُمددؤ  َطددًأ َفَتح 
ُقوا ل د  ِلِه ِإال  َأن َيص  َسل َمة  ِإَلىَّٰ أَه  ِمَنة  َوِدَية  مُّ  وعلى الخطأ قتل في الكفارة وجوب على النص في صريحة اآلية وهذ (. 92: النساء) ﴾ مُّؤ 

 في وتأجيلها ديته، العاقلة وحمل القصاص، نفي في الخطأ مررى  أجري  ألنه العمد  شبه قتل في واجبة هي وكذل؛ الفقهاء، اتفاق هذا
 عدن القاتدل يخلدو لدئال الديدة، مدن لحمدل الكفدارة عليده ترب لم فلو الكفارة، لتحمله الدية من شيًئا يحمل لم إنما القاتل وألن سنين، ثالث
 يصدوم وال مالده، مدن عنده الدولي فيعتدق مالده فدي فترب الضمان، باب من الكفارة إن كما .(89)بهذا الشرع يرد ولم أصاًل، شيء   وجوب
ا أو أًبدا كدان فدإن نفسه مال من عنه الولي وأعتق مال له يكن لم فإن أجزأ ، المميز الصبي صام نفإ بحال، عنه  ملكده وكأنده جداز جددا
 وجدوب عددم إلى والظاهرية الحنفية وذهب.(90)التملي؛ له القاضي يقبل حتى يرز لم وصًيا أو قيًما كان وإن اإلعتاق، في عنه ناب ثم

 أو والصدبي الدذنب، تسدتر -الكفدارة أي- بأنهدا: الحددث علدى الكفدارة وجدوب بعددم قدولهم علدى واسدتدلوا الحددث، على الخطأ القتل كفارة
 محضددة، عبددادة والكفددارة الشددرع، بأحكددام مخاطددب غيددر الحدددث بددأن أيًضددا ذلدد؛ علددى اسددتدلوا كمددا ،(91)تسددتر  حتددى لدده ذنددب ال الحدددث
 كفدارة وجدوب فدي الفقهاء جمهور قول والراجح.العاقل البال  على إال ترب فال لذل؛ والصيام كالصالة أصاًل  بها مخاطب غير والحدث
 ال فإنهدا اليمدين ككفدارة بقولده يتعلدق مدا بخدالف الحدث مدن وجدد وقدد القتل، وهو بالفعل يتعلق مالي حق الكفارة ألن الحدث  على القتل
 الفقهداء جمهدور ذهدب فقدد الفقهداء، بدين خالف محل فهو العمد القتل في الكفارة وجوب أما.له قول ال والحدث بقوله لتعلقها عليه ترب
 فيهددا، القيدداس يرددوز وال الددنص علددى فيهددا يقتصددر شددرعية مقددرات الكفددارات ألن فيدده  وجوبهددا عدددم إلددى والحنابلددة والمالكيددة الحنفيددة مدن

                                                      

 ،[419: البقرة] ...﴾ ٓ  بِٱألُنث ىَٰ  و ٱألُنث ىَٰ  بِٱلع بدِ  و ٱلع بدُ  بِٱلُحرِّ  ٱلُحرُّ  ٱلق تل ى ِفي ٱلِقص اصُ  ع ل يُكمُ  ُكِتب   ء ام ُنوا   ٱل ِذين   أ ي ُّه آ  ي َٰ ﴿ باب التفسير، اكتاب البخاري،( 85)
 (.954) ،(1188)ح

 أومأ إذا باب الوصايا، ابكت وأيًضا ،(151( )1143) واليهود، المسلم بين والخصومة والمالزمة األشخاص في يُذكر ما باب الخصومات، في كتاب السابق، المرجع( 86)
 من وغيره بالحجر القتل في القصاص ثبوت باب والمحاربين، القسامة كتاب السابق، المرجع مسلم، له؛ واللفظ ،(519) ،(1119) جازت، بينة إشارة برأسه المريض

 (.98) ،(4911)ح بالمرأة، الرجل وقتل والمثقالت الحددات
 (.كفر) مادة ،(349) السابق، المرجع الفيومي،: ينظر. وتستره الذنب تغطي ألنها تر؛الس وهو الكفر من مأخوذة الكفارة( 87)
 (.55-5/51) السابق المرجع البهوتي، بعدها؛ وما( 41/111) قدامة ابن(88)
 (.1/411) السابق المرجع عودة ؛(119-41/111) السابق المرجع قدامة، ابن: ينظر( 89)
 (.1/439 السابق، المرجع الشربيني، الخطيب: ينظر( 90)
 (.41/358) السابق المرجع حزم، ابن ؛(41/118) السابق المرجع عابدين، ابن: ينظر( 91)
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 يعنددي- أوجددب صدداحب فددي ملسو هيلع هللا ىلص للددها رسددول أتينددا: فقددال األسددقع بددن واثلددة روى  بمددا ذلدد؛ علددى واسددتدلوا وجوبهددا إلددى الشددافيية ذهددب بينمددا
و   بكل الله يعتق رقبًة، عنه أِعقوا: »فقال بالقتل، -النار  وتسدتر تكفِّدر أن الكفدارة مدن المدراد وألن ،(92)«الندار مدن منده عضدًوا منهدا عض 
 القاتدل ألن أولى  العمد في فهي الخطأ، قتل في الكفارة وجبت فإذا معانيه، بأجلى العمد في متحقق   وذل؛ خطيئة، أو ذنب من وقع ما

 القدائلين الفقهداء جمهدور إليده ذهدب مدا هدو أعلدم  اللده الراجح والرأي .(93)أعظم ذنبه تكفير إلى وحاجته جرًما، وأكبر إثًما، أعظم العامد
 تقددم مداوك.تكفيرهدا علدى الكفدارة تقدوى  ال ومحضدة عظيمدة وكبيدرة خطيدرة، جريمدة العمدد القتدل ألن العمدد  القتدل في الكفارة وجوب بعدم
ِمَندة   ﴿: تعدالى قولده القتدل كفدارة في األصل فإن ِريدُر َرَقَبدة  مُّؤ  ِمًندا َخَطدًأ َفَتح  ِمًندا ِإال  َخَطدًأ ل َوَمدن َقَتدَل ُمؤ  ُتدَل ُمؤ  ِمن  َأن َيق  َوِدَيدة  َوَمدا َكداَن ِلُمدؤ 

َسل َمة  ِإلَ  ُقوا ل مُّ د  ِلِه ِإال  َأن َيص  دنَ  َتوَبدة مَتتَداِبَعينِ  َشدهَرينِ  َفِصدَيام َيِردد ل دم َفَمدن ّمؤِمَندة ةَرَقَبد َوَتحِريدر﴿ : تعالى قوله إلى ﴾ ىَّٰ أَه   َوَكدانَ  ٱلل دهِ  مِّ
 إذا عمدًدا القاتدل حرمدان علدى الفقهداء أجمدع وقدد مقتولده، ميدراث من القاتل حرمان القتل أحكام ومن(. 92: النساء) ﴾َحِكيما َعِليًما ٱلل ه
 :مذهبين إلى حدًثا القاتل كان إذا فيما اختلفوا لكن ،(94)مقتوله ميراث من عاقاًل  بالً ا كان

 :األول المذهب
 أقدوالهم ومدن ،(95)مورثده  قتدل إذا الميدراث مدن الحددث بحرمدان قدالوا الدذين والحنابلدة والشدافيية المالكيدة من الفقهاء جمهور مذهب وهو
 عامدد مرندون، أو عاقدل كبيدر، أو صد ير مدن القتل اسم عليه يطلق قاتل كل: »قال أنه الشافعي اإلمام عن الماوردي نقله ما:ذل؛ في
 غيدر ، أم عمدًدا القتدل أكدان سواء   مطلًقا، مقتوله من القاتل يرث ال: »أيًضا الشافيية وقال.(96)«يرث ال فإنه مبطل أو محق خاطئ، أو

 مدن المانع القتل: »قدامة ابن وقال.(97)«ال أم مكرًها ال، أم والمعلم والزوج األب كضرب مصلحته قصد ال، أم بمباشرة ال، أم مضموًنا
 كالقتددل الخطددأ، مرددرى  أجددري  ومددا والخطددأ، العمددد، وشددبه كالعمددد، كفددارة ، أو ديددة   أو بقددود   المضددمون  وهددو حددق، ب يددر القتددل هددو اإلرث

ا، أو قصاًصا كالقتل الميراث  يمنع لم ذكرنا مما بشيء   بمضمون   لي  وما والنائم، والمرنون، الصبي، وقتل بالسبب،  عدن دفًعا أو حدا
: ملسو هيلع هللا ىلص اللده رسدول قدول منهدا بأدلدة مقتولده ميدراث مدن القاتدل الحددث حرمدان علدى الفقهاء جمهور واستدل.(98)«الباغي العادل وقتل نفسه،

 تدلواسدد. (100)...«والددد  أو ولددد  كددان وإن غيددر ، وارث لدده يكددن لددم وإن يرثدده ال فإندده قتددياًل  قتددل مددن: »ملسو هيلع هللا ىلص وقولدده ،(99)«َيددِرث ال القاتددل»
 .مكل  غير أم مكلًفا أكان سواء الميراث من القاتل حرمان في األحاديث هذ  بعموم الفقهاء جمهور
 :الثان  المذهب

 عدن القلدم برفدع ذلد؛ على واستدلوا مقتوله، ميراث من القاتل الحدث توريث إلى وذهبوا الفقهاء جمهور خالفوا الذين الحنفية مذهب وهو
 فال العقوبة أهل من لي  والحدث عقوبة اإلرث من المنع وأن ،...«يحتلم حتى الصبي وعن... ثالثة عن القلم رفع: »لحديث الحدث 

 مورثده قتدل لدو حتدى الصدبي حدق فدي يثبدت ال عقوبدة الحرمدان ولكدون : »بقدولهم عقوبدة اإلرث مدن المندع كون  الحنفية وعلل ،(101)يمنع
 حدق فدي يثبدت فدال نفسده فدي المحظدور القتدل ارتكداب علدى جدزاء ثبتدت عقوبدة والحرمدان... عنددنا، الميدراث عن يحرم ال خطأ أو عمًدا

 والحظددر محالددة ال حظددًرا يسددتدعي كدداماًل  أو كددان قاصددًرا الرددزاء بطريددق يثبددت مددا ألن وذلدد؛ والزنددا  الشددرب جددزاء يثبددت ال كمددا الصددبي

                                                      

 كتاب ،(م1114/ه4114 ،4ط والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: بيروت) شلبي، عبدالمنعم حسن: أحاديثه وخرّج حققه الكبرى، السنن النسائي، شعيب بن أحمد عبدالرحمن(92)
  ؛(5/44) ،(1911) ،3ج الدم، تعظيم باب محاربة،ال

 (.111-41/119) السابق المرجع قدامة، ابن ؛(1/439) السابق المرجع الشربيني،(93)
 الثقافية، مكة مكتبة: الخيمة رأس ن،الفرقا مكتبة: عجمان) حنيف، محمد بن أحمد صغير حماد أبو الدكتور أحاديثه وخرّج له وقّدم حققه اإلجماع، المنذر، بن إبراهيم بن محمد بكر أبو(94)

 (.89)  ،(م4888/ه4111 ،1ط المتحدة، العربية اإلمارات
 ؛(8/451) السابق المرجع قدامة، ابن ؛(3/39) السابق المرجع الشربيني، الخطيب ؛(9/95) السابق المرجع  الماوردي، ؛(1/199) السابق المرجع الدسوقي،: ينظر( 95)

 (.3/991) السابق المرجع البهوتي،
 (.9/95) السابق المرجع الماوردي،( 96)
 (.3/39) السابق، المرجع الشربيني، الخطيب: ينظر( 97)
 (.8/451) السابق المرجع قدامة، ابن( 98)
 .للترمذي واللفظ ،(1/154) ،(1591)ح األعضاء، ديات باب الديات، كتاب السابق، المرجع داود، أبو(99)
 يرث ال باب الفرائض، كتاب م،1113/ه4111 ،3ط بيروت، العلمية، الكتب دار عطا، عبدالقادر محمد: تحقيق ،«الكبرى السنن» علي، بن لحسينا بن أحمد بكر أبو البيهقي،(100)

 (.9/394) ،(41111)ح القاتل،
 (.1/351) السابق المرجع التفتازاني، ؛(1/419) السابق، المرجع األسرار، كشف البخاري، ؛(41/118) السابق، المرجع عابدين، ابن(101)



 www.hnjournal.net              (      5( العدد )1المجلد )    مجلة العلوم اإلنسانية والطبيعية          0202 نوفمبر، عبد الله الحماد                               

 

                                             222 | صفحة         

                            .HNSJ Volume 1. Issue 5عقوبات جرائم األحداث في النظام السعودي من منظور الفقه اإلسالمي                                                   

 والددرأي.(102)«بدده الرددزاء تعليددق يمكددن فددال أصدداًل  بالتقصددير وال بددالحظر فعلدده يوصدد  فددال الصددبي، حددق فددي خطدداب وال بالخطدداب يثبددت
 بقتددل اإلرث إلددى االسددتعرال ذريعددة ولسددد أدلددتهم، لقددوة مقتولدده ميددراث مددن القاتددل حرمددان فددي الفقهدداء جمهددور إليدده ذهددب مددا هددو الددراجح

 ب يدر قتل ألنه ثه ير  لم مضموًنا القتل كان إن: قال من فمنهم مورثه قتل فيمن أصحابنا واختل : »الشيرازي  يقول هذا وفي الموروث،
 ورثده، مدتهم غير كان وإن. يرثه لم متهًما كان إن: قال من ومنهم اإلرث، به يحرم فال يحق قتل ألنه ورثه  مضموًنا يكن لم وإن حق،
 نوأل ،(103)«شيًئا القاتل يرث ال: »قال أنه صلى الله عليه وسلم النبي عن روي  لما الصحيح وهو بحال القاتل يرث ال: قال من ومنهم
ا حال بكل يحرم أن فوجب الميراث استعرال إلى ذريعة يرعل ال حتى اإلرث حرم القاتل  لدم السدعودي األحدداث ونظدام .البداب لهذا سدا
 المدادة فدي كمدا الرملدة فدي الحنبلدي المدذهب فيده يطبق الذي الرزائية اإلجراءات نظام عموم في أدخلها لكنه ، المسألة هذ  على ينص

 وعليده لحالده، وإصدالًحا لده تأديًبا المميز الصبي تعزير من البد ولكن الصبي، على قصاص ال أنه للباحث يتبين ليهوع.عشرة السابعة
 .زجر وال ردع وال حساب غير من يشاء من ويضرب يشاء من فيقتل القتل جناية يستمرئ  ال حتى عاقلته أو الدية

 :النفس دون  ما عل  االعتداء ل رائ  الحد  ارتكاب أحكامثان ا: 
 مدا والردرح الطدرف لقصداص يشدترط ألنده الدنف   دون  مدا علدى االعتدداء جريمدة ارتكب إذا الحدث من يقتص ال أنه على الفقهاء اتفق

 القصدداص وجددوب عدددم علددى الفقهدداء واتفدداق.(104)ملتزًمددا -عدداقاًل  بالً ددا مسددلًما أي- مكلًفددا الردداني كددون  مددن الددنف  قصدداص فددي يشددترط
 م لظدة عقوبدة لده تصلح فال له، صحيح قصد وال له، كامل العقل الص ير أن إلى يرجع إنما النف  دون  ما وأ النف  على باالعتداء
 الضددمان وجددوب مددن يمنددع ال الددنف  دون  فيمددا ال يددر علددى باعتدائدده الحدددث عددن القصدداص سددقوط لكددن.(105)القصدداص كعقوبددة مشددددة
 (107)الفقهداء جمهدور عندد الحددث علدى تردب النف  دون  ما على لرنايةا في (106)العدل حكومة أو الرناية أرش أو فالدية لل ير، عليه
 وجدوب علدى الفقهداء جمهدور واسدتدل الدنف . دون  مدا علدى الرناية في عليه الدية وجوب منعوا الذين الظاهرية إال ذل؛ في يخال  ولم

 إذا عليده قصداص ال صد ر أو لرندون  قلدم عليده يردر لدم مدن بدأن الدنف  دون  بمدا ال يدر علدى اعتدائده في الحدث على األرش أو الدية
 حتدى الصدبي وعدن... ثالثدة عدن القلدم رفدع: »صللى اللله عليله وسللم النبدي لقدول مميدز غيدر أم مميدًزا الصد ير كدان سدواء قتل أو جرح
 غيدر فيهدا قصددال وألن المتلقدات، كقيم التكلي  بعدم تسقط ال األموال حقوق  ألن الدية  فعليهما عنهما القصاص سقط وإذا ،...«يحتلم
 كخطدداب التكليدد  بدده يقصددد الددذي الخطدداب فددي يدددخالن ال والمرنددون  الصددبي أن كمددا  .(108)كالخدداطئ القصددد بعدددم تسددقط فلددم معتبددر

َبدوَّٰ ا   ِمنَ  َبِقيَ  َما َوَذروا   ٱلل هَ  ٱت قوا   َءاَمنوا   ٱل ِذينَ  يََّٰ َأّيَها﴿: تعالى كقوله المواجهة  خطداب فدي يددخالن وإنمدا ،(218]):  ﴾ّمدؤِمِنينَ  كندتم ِإن ٱلرِّ
 ِإال    َ  ۦأَهِلدهِ  ِإَلدىَّٰ   ّمَسدل َمة   َوِدَيدة ّمؤِمَندة َرَقَبدة َفَتحِريدر اَخطَ  مؤِمًنا َقَتلَ  َوَمن اَخطَ  ِإال   مؤِمًنا َيقتلَ  َأن ِلمؤِمن   َكانَ  َوَما﴿: تعالى كقوله اإللزام،

قوا   َأن دد   ينافيدده وال وجدوب ال باإلخبدار عاًمدا يكددون  أن إال التكليد  منده المقصدود الخطداب يفدد يددخل ال فالصدبي ،(92: النسداء) ﴾ َيص 
 الفقهداء جمهدور إلدى ذهدب مدا والدراجح.(109)وليه بذل؛ ويخاطب بماله الوجوب فيتعلق الرناية وأرش الزكاة من اآلدميين لحقوق  الص ر

 أمددان يمنددع ال الصدد ر ألن الددنف   علددى جنايتدده فددي بتردد كمددا الددنف  دون  بمددا ال يددر علددى جنايتدده فددي الحدددث علددى الديددة وجددوب مددن
 وأرش الديددة يضددمن هنددا وكددذا وليدده، بددذل؛ المخاطددب ال يددر مددال مددن أتلفدده مددا قدديم يضددمن فالحدددث بالمددال، تتعلددق التددي اآلخددرين حقددوق 
 الرزائيدة اإلجدراءات نظدام عمدوم فدي أدخلهدا لكنده ، المسدألة هدذ  علدى يدنص لدم السدعودي األحدداث ونظدام.الدنف  دون  مدا على الرناية
 فدي عليده يردب مدا الحددث عن يتحمل بمن يتعلق فيما أما .عشر  الساب ة الماد  ف  كما ال ملة ف  الحنبل  المذهب فيه يطبق الذي

                                                      

 (.1/419) السابق المرجع األسرار، كشف البخاري،( 102)
 .تخريجه سبق( 103)
 (.1/39) السابق المرجع الشربيني، الخطيب(104)
 الشطي، حسن الشيخ العالمة للفقيه« والشرح الغاية زوائد تجريد» معه ،«المنتهى غاية شرح في النُّهى أولي مطالب» السيوطي، مصطفى الشيخ العالمة الرحيباني،( 105)

 (.9/11) م4894/ه4394 ،4ط دمشق، اإلسالمية، المكتب منشورات
 والشؤون األوقاف وزارة ،«الفقهية الموسوعة«. »منها أعم فاألرض األرض، من نوع وهي المال، من معين مقدار فيها ليس جناية في يجب ما هي: »العدل حكومة( 106)

 (.3/411) م،4899/ه4119 ،1ط الكويت، السل،الس ذات طباعة الكويت، بدولة اإلسالمية
 .بعدها وما( 44/534) ،«المغني» قدامة، ابن(107)
 (.41/99) السابق المرجع الماوردي،: ينظر( 108)
 األوق  اف وزارة األش  قر، س  ليمان عم  ر. د وراجع  ه الع  اني، عبدالل  ه عب  دالقادر الش  يخ بتحري  ره ق  ام الفق  ه، أص  ول ف  ي المح  يط البح  ر الزركش  ي، عبدالل  ه ب  ن به  دار ب  ن محم  د(109)

 (.4/319 العربية، مصر جمهورية الغردقة، والتوزيع، والنشر للطباعة الصفوة دار طبعة بإعادة تشرفت م،4881/ه4143 ،1ط بالكويت، اإلسالمية والشؤون



 www.hnjournal.net              (      5( العدد )1المجلد )    مجلة العلوم اإلنسانية والطبيعية          0202 نوفمبر، عبد الله الحماد                               

 

                                             229 | صفحة         

                            .HNSJ Volume 1. Issue 5عقوبات جرائم األحداث في النظام السعودي من منظور الفقه اإلسالمي                                                   

 الحنفيدة مدن الفقهداء لرمهدور وهدو: األول القيول :قدوالن ذلد؛ في فللفقهاء عدل، حكومة أو أرش أو دية من النف  دون  ما على جنايته
 ألن العاقلدة  عنه تتحمله عدل حكومة أو أرش أو دية من النف  دون  ما على الرناية في الحدث على يرب ما أن والحنابلة لمالكيةوا

 عليهدا أوجبدوا كمدا الدنف  دون  مدا علدى الرنايدة ديدة تحمدل العاقلدة علدى يوجبون  الفقهاء فرمهور عاقلته، عنه تتحمله خطأ الحدث عمد
 كونده بدين الحدديث مدن الدنف  دون  مدا علدى الرنايدة فدي فرقدوا الدذين للشدافيية وهو: الثان  القولو .(110)النف  على الرناية دية تحمل
 أمدا العاقلدة، علدى الخطدأ وديدة خطدأ، عمدد  ألن عاقلتده  علدى الدنف  دون  مدا علدى جنايته فدية مميًزا يكن لم فإن مميز، غير أو مميًزا
 والدراجح.(111)العمدد تتحمل ال والعاقلة عمد، عمد  ألن عاقلته  دون  ماله في عليه يرب رشأ أو دية من عليه يرب فما مميًزا كان إن
 الدنف   علدى الرنايدة فدي وجوبهدا فدي كمدا العاقلدة، علدى الدنف  دون  مدا على الرناية في الدية وجوب من الفقهاء جمهور إليه ذهب ما

 هدم التدي الدنف  علدى االعتدداء فدي الحددث مسدؤولية أن كمدا الخطدأ، ةديد تتحمل والعاقلة تقدم، كما خطأ فعمد  له، عمد ال الحدث ألن
 التددي بالديددة تتمثددل والتددي العاقلددة عندده تتحملهددا ماليددة ومسددؤولية وتقويمدده، وإصددالحه بتعزيددر  تأديبيددة مسددؤولية هددي الوجددود فددي شدديء أهددم

 يكددون  أن فدداألولى شددأنها وعظددم الددنف  أهميددة عمدد الديددة هددو للحدددث بالنسددبة الددنف  علددى الرنايددة موجددب كددان فددإذا.عندده العاقلددة تدددفعها
 الدنف ، علدى الرنايدة مدن أقدل الدنف  دون  مدا على الرناية أن باعتبار أيًضا العاقلة تتحمله المال هو النف  دون  ما على الدية موجب

 مددا ضددمان الحدددث عددن العاقلددة وتتحمددل ،(112)األمددوال مسددل؛ بهددا يسددل؛ األطددراف أن القاعدددة فددإن ذلدد؛ عددن فضدداًل  منهددا، جددزء هددي بددل
 فيده يطبدق الدذي الرزائيدة اإلجدراءات نظدام عمدوم فدي أدخلهدا لكنده ، المسدألة هدذ  علدى يدنص لدم السعودي األحداث ونظام.بالمال أتلفه

 .عشرة السابعة المادة في كما الرملة في الحنبلي المذهب
 :ال نين عل  ال نا ة ل ريمة الحد  ارتكاب أحكامثالثا: 

 ديدة تكون  الحالة هذ  ففي ميًتا  عنها الرنين انفصال إلى ذل؛ فأدى حامل امرأة  على غير  أو الحدث اعتدى إذا أنه على الفقهاء اتفق
 إحدداهما فرمدت هدذيل، من امرأتان اقتتلت: »قال أنه عنه الله رضي هريرة أبي عن روي  بما ذل؛ على واستدلوا ،(113)ال رة هي الرنين
 وقضدى وليددة، أو عبدد   غدرة، جنينهدا ديدة أن: فقضدى ،صلى الله عليه وسلم النبدي إلى فاختصموا ،بطنها في وما فقتلتها بحرر األخرى 

 وفددق ذلدد؛ فددي وللفقهدداء الرنددين علددى الرنايددة فددي ال ددرة مددع الكفددارة وجددوب فددي خددالف حصددل قدددو .(114)«عاقلتهددا علددى المددرأة  ديددة أن
 :مذهبين
 :األول المذهب

 قضدى لمدا صللى اللله عليله وسللم، النبدي ألن  (115)وتسدتحب تنددب وإنمدا الكفارة، وجوب بعدم قالوا الذين والمالكية الحنفية مذهب وهو
 المقدادير، بداب مدن الكفدارة وألن لبّينهدا، واجبدة كاندت ولدو البيدان، إلدى الحاجدة حدال الحدال إن مع الكفارة، يذكر لم الضارب على بال رة

 ذلد؛ مدن شديء ميتًدا ألقدي الدذي الرندين فدي يوجدد ولدم واإلجماع، والسنة الكتاب وهو بالتوقي  بل واالجتهاد، بالرأي تعرف ال والمقادير
 مدا مع الدية كمال فيه يرب ال أنه بدليل وجه، دون  وجه من نف  والرنين المطلقة، بالنف  متعلق وجوبها وألن الكفارة، فيها ترب فال
 ال الكفددارة إن كمددا ذلدد؛، ونحددو البئددر كحفددر الكفددارة يوجددب ال يًباتسددب والقتددل مباشددرة، ال تسددبيًبا قددتاًل  لكددان نفدد  قتددل وقددع لددو الضددرب أن

 فيهددا استحسددن والخطددأ العمددد بددين عنددد  متددرددة الرنددين علددى الرنايددة كانددت ولمددا الخطددأ، فددي وترددب العمددد فددي مالدد؛ اإلمددام عنددد ترددب
 .(116)يوجبها ولم الكفارة

 :الثان  المذهب

                                                      

 (.41/18) السابق المرجع قدامة، ابن(110)
 (.41/33) السابق المرجع ،«الكبير الحاوي» الماوردي، ؛(1/49) السابق المرجع الشربيني، الخطيب: ينظر( 111)
 (.415) (م ١٦٥٢/ه ١٢٠٥، ١ط، العربي الفكر دار: القاهرة) األحداث، بقانون مقارناً  اإلسالمية الشريعة في األحداث جرائم، الجندي الشحات محمد(112)
 (.41/58) السابق المرجع قدامة، ابن ؛(1/433) السابق المرجع الشربيني، الخطيب(113)
 الولد، على ال الوالد وعصبة الوالد على العقل وأنّ  المرأة جنين باب الديات، وكتاب ،(4411) ،(5159)ح الكهانة، باب الطب، كتاب السابق، المرجع البخاري،( 114)

 الجاني، عاقلة على مدالع وشبه الخطأ قتل في الدية ووجوب الجنين، دية باب والمحاربين، القسامة كتاب السابق، المرجع مسلم، ؛(4341) ،(9841)ح
 .للبخاري واللفظ ،(981) ،(4994)ح

 (.1/149) السابق المرجع رشد، ابن(115)
 (.1/141) السابق المرجع رشد، ابن: ينظر( 116)
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 الكفددارة ذكددر تددرك بددأن ذلدد؛ علددى واسددتدلوا ،(117)الرنددين علددى الرنايددة فددي الكفددارة ببوجددو  قددالوا الددذين والحنابلددة الشددافيية مددذهب وهددو
 كما[. 92: النساء﴾ ]ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ: ﴿تعالى قوله في بينها قد تعالى الله ألن وجوبها  يمنع ال بالحديث

 إثباتهدا علدى تعدوياًل  الكفدارة يبدين ولدم ،(118)«...يقداد وإمدا يدودى إمدا النظدرين، بخيدر فهدو قتيدل لده قتدل ومن: »...ملسو هيلع هللا ىلص قوله في الدية بين
 فكدذا واجبدة وهدي الكفدارة يدذكر ولدم المتقددم، الخبدر في القاتلة عاقلة على المقتولة بدية قضى ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن كما المتقدمة، اآلية في
 ال درة مدع الكفدارة وجدوب مدن والحنابلدة الشدافيية إليده ذهدب مدا هيو اليراج  واليرأ .(119)ذكرهدا عدن أغنت اآلية ألن الكفارة  يذكر لم هنا

 الكفدددارة فيددده فتردددب بالديدددة مضدددمون  نفددد  الرندددين وألن وجوبهدددا، مدددن يمندددع ال الحدددديث فدددي ال دددرة مدددع ذكرهدددا عددددم ألن الرددداني  علدددى
 يوجدب العلدم أهدل مدن عنده نحفدظ مدن كدل: »المندذر ابدن قدال العلدم، أهل أكثر قول هو الكفارة بوجوب القول أن هذا يؤيد ،(120)كالكبير
 كدل فدي ال درة المالكيدة أوجدب بينمدا .»(121) الخطاب بن عمر عن مروي  وهذا ال رة، مع الكفارة جنينها فتلقي المرأة  بطن ضارب على
 مضدد ةً  أو لحًمدا الحامددل المدرأة  ألقددت ولدو والكفدارة ال ددرة يوجبدون  فددإنهم والحنابلدة الشددافيية أمدا ،(122)علقده أو مضدد ة مدن المددرأة  ألقتده مدا

 الرنايدة فدي السدابقة األحكدام كدل.(123)ابتددأ قدد خلقده إن أو فيه، اآلدمي صورة بوجود الخبرة أهل من القوابل لنساءا من الثقات وشهدت
 وجدوب إلدى الفقهداء جمهدور ذهدب فقدد مدات ثدم حيادا الرندين انفصدل إذا إمدا ميتًدا، المدرأة  عدن الرندين انفصال حالة في هي الرنين على
 فدي القتدل وهدذا الدنف ، قتدل بالضدرب فحصدل الضدرب، وقدت حيادا كدان أنده علدم مدات، ثدم حيادا خدرج لمدا ألنده الكفدارة  مدع الكاملة الدية
، أو بعطاس   حياته وتعلم ،(124)والكفارة الدية فيه فترب الخطأ، معنى  .(125)الحيداة بهدا تعلدم التدي اإلمدارات مدن وغيرهدا صياح   أو تنف  
 المددذهب فيدده يطبددق الددذي الرزائيددة اإلجددراءات نظددام عمددوم فددي أدخلهددا نددهلك ، المسددألة هددذ  علددى يددنص لددم السددعودي األحددداث ونظددام
 الحددث أن فدي الشدريعة فقهاء بين خالف ال أنه تقدم ما كل من للباحث يتبين وعليه. عشرة السابعة المادة في كما الرملة في الحنبلي

 بددون  وسدالمته آخدر شدخص حياة على اعتدائه ىعل يعاقب أن يمنع ال هذا لكن القصاص، جرائم من جريمة ارتكب إذا منه يقتص ال
 األحدداث جندوح في الخبرة أهل مع بالتعاون  األمر ولي لتقدير ذل؛ ويخضع الررمي، سلوكه مع تتناسب وإصالحية تأديبية بعقوبة حق
 لألحددداث تحدددد التددي لعقوبدداتل واألعلددى األدنددى الحددد يوضددع أن علددى وخطددورتهم سددنهم مددع يددتالئم بمددا ومعدداقبتهم لمحاسددبتهم قددانون  بتشددريع وذلدد؛

 مددا أمددا .جريمتدده وخلفيددات الرددانح بالحدددث المحيطددة الظددروف ويدددرس واالجتمدداع الددنف  بعلمدداء بالعقوبددة الحكددم عنددد القاضددي ويسددتعين الرددانحين،
 حكدداماأل تخددل ال" أن علددى السددعودي األحددداث نظددام مدن عشددر السادسددة المددادة فتددنص النظددام مدع الفقهدداء نصددوص فددي جدداء مددا مقارندة
 التددابير توقيدع مدن اسدتثناء النظدام فدي النص هذا يعتبر" والقصاص الحدود بررائم يتعلق فيما شرعا المقررة باألحكام النظام في الواردة
 عددم صدراحة النظدام ندص لدذا تراوزهدا يروز وال بالشرع محددة والقصاص الحدود جرائم أن ذل؛ في والسبب ، األحداث لررائم المقررة
 .األحداث من ارتكبها من أن من بالرغم بتطبيقها اإلخالل

 :المطلب الراب  : ال قوبات الت  يرتكبها الحد  من جرائ  الت ازير ومقارنتها بالنظام
 فدي جداء ونفسديته، المردرم وحدال المرتمدع، علدى وآثارهمدا والرريمدة الردرم لديالئم تقددير  األمدر لدولي الحكديم الشدارع تدرك عقوبدة التعزير

 تأديبية عقوبة للحدث أن كما. (126)«السلطان يرا   ما حسب على عّزر كفارة وال فيها حد ال معصية ارتكب من: »للشيرازي  «المهذب»
 اشددترط وقددد تعزيريددة، فيهددا العقوبددة تكددون  الحدددث يرتكبهددا التددي والقصدداص الحدددود فرددرائم األحددوال، مددن بحددال جنائياددا يسددأل وال خالصددة
ر، ألن أهاًل  الصبي ترعل شروًطا للتعزير الفقهاء  نقله ما العقل اشتراط على األدلة ومن والتمييز، العقل: هما شرطين على فاتفقوا يعز 

                                                      

 (.41/18) السابق المرجع قدامة، ابن(117)
 .تخريجه سبق( 118)
 (.41/91) السابق المرجع ة،قدام ابن ؛(381-41/384) السابق المرجع ،«الكبير الحاوي» الماوردي،: ينظر( 119)
 (.41/91) السابق المرجع قدامة، ابن: ينظر( 120)
 (.91-41/18) السابق المرجع قدامة، ابن: ينظر( 121)
 المالكية؛ سادةال شيخ علي محمد الشيخ العالمة تقريرات مع المذكور وبهامشه الدردير، أحمد البركات ألبي الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، عرفة محمد ؛((122)

 (.1/149) السابق المرجع رشد، ابن ؛(1/199) ؛(1/391) ،(د  ط،.د وشركاه الحلبي البابي عيسى العربية الكتب إحياء دار. م.د)
 (.41/93) السابق المرجع قدامة، ابن ؛(5/11) السابق المرجع البهوتي، ؛(1/435) السابق المرجع الشربيني، الخطيب: ينظر( 123)
 (.14-5/11) السابق المرجع ،(1/431 السابق المرجع الشربيني، الخطيب(124)
 (.15-41/11) السابق المرجع قدامة، ابن(125)
 (.3/313) السابق المرجع الشيرازي،( 126)
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ر فقدط، فالعقدل وجوبده شدرط وأمدا: »فقدال الكاسداني، اإلمام  عبدًدا، أو حدراا كدان سدواء   مقددر، حدد   لهدا لدي  جنايدة ارتكدب عاقدل كدل فيعدز 
ر فإنده العاقدل الصبي إال العقوبة، أهل من هؤالء ألن عاقاًل  يكون  أن بعد صبياا، أو بالً ا كافًرا، أو مسلًما أنثى، أو ذكًرا  ال تأديًبدا يعدز 

ر: »فقدال الشدربيني، الخطيدب نقلده مدا التمييز اشتراط أدلة ومن.(127)«التأديب أهل من ألنه عقوبًة   أو صدبيّ   مدن المميدز القداذف ويعدز 
ر لم فإن والتأديب، للزجر« الروضة» في هب جزم كما تمييز   نوع له مرنون    وقدد والتأديدب، للزجر كان ألنه سقط  بل  حتى الصبي يعز 
 الفاحشدة علدى يعدزر المميدز كالصدبي المكلد  غيدر أن العلمداء بدين ندزاع ال: »البهدوتي وقدال.(128)«التكليد  وهدو منه أقوى  سبب   حدث
ا أوجدب ما وكل: »أيًضا وقال.(129)«رلينزج فعل ما على يضرب المرنون  وكذا بليً ا، تعزيًرا ر مكلد  علدى حددا  وقدال«. المميدز بده عدزِّ

 سدن دون  مدا ألن بالفعدل  مميدًزا وكدان التمييدز، سدن بلد  الصدبي يكدون  أن بشدرط القاضي يتوال  التأديب وهذا: »زهرة أبو محمد األستاذ
 جريمدة الفعدل اعتبدار هدو األسداس وألن عند ، مدن يخلو ال لذيا القاضي تأديب إلى ينتقل وال الرفيق، الولي بتأديب فيه يكتفي التمييز

 مدددرًكا المميددز غيددر الصددبي يعددد وال يفعددل، مددا لوصدد  مدددرًكا كددان إذا إال ذلدد؛ يكددون  وال العقدداب، يشددبه الددذي التأديددب توجددب حقدده فددي
 . (130)«يفعل ما لوص 

 :اإلسيم ة الشري ة ف  لألحدا  الت زيرية األساليبأوال:
 تبًعدا مناسدًبا يدرا   بمدا للقاضدي تحديددها أمدر تدرك وقدد شدرًعا، مقددرة غيدر عقوبدة هدو اإلسدالمي الفقه في التعزير أن تقدم مافي الباحث ذكر
 علددى وتأديبده تعزيدر  مدن البدد كدان لدذا التعزيريدة الردرائم أندواع مددن بعًضدا يرتكدب قدد والحددث المرتكبدة، الرريمدة وطبيعدة ونفسديته، الرداني لحدال
 األمدر لدولي تركدت وإنمدا األحدداث علدى توقيعهدا يمكدن التدي التعزيريدة العقوبدات ندوع اإلسدالمية الشدريعة تحدد ولم المشروع، يرغ وتصرفه فعله
 مددن والضددرب والنفددي والحددب  والتشددهير التددوبي  أن الفقهدداء لدددى بدده المسددلم ومددن مناسددًبا، يددرا   الددذي الوجدده علددى يحددددها أن القاضددي أو

 يعاقدب أن لده فيردوز ومكدان، زمدان كدل فدي الحددث يالئدم مدا منهدا يختدار السدلطة لصاحب تحديدها أمور ترك التي التعزيرية العقوبات
 تحدت بوضدعه أو تربويدة، مدرسدة فدي أو إصدالحية، فدي الحددث بوضع اآلن يعرف ما وهو النفي أو الحب ، أو التوبي ، أو بالضرب،

 كدان لدذا. (131)فيده ييدي  الدذي الوسدط عدن وإبعداد  وتهذيبده، الحددث أديدبت إلدى تدؤدي التدي الوسائل من ذل؛ غير إلى خاصة، مراقبة
 والهرددر، الددوعظ :لألحييدا  الت زيرييية ال قوبييات تلييك أهيي  وميين األحددداث، مددع تتناسددب التددي التعزيريددة العقوبددات مددن مرموعددة هندداك

 قلبده يَلدين بمدا لإلنسدان تدذكيرك وهدو لعواقدب،با والتدذكير الّنصدحعلدى  والموعظدة والِعظدة الدوعظحيث يقوم   والحب ، والرلد، والتوبي ،
: الوصدل ضدد الهردر،: ل دة والهردر .(133)جداهاًل  كدان إن وتعليمده سدايًيا، كدان إن الرداني تدذكير: بدالوعظ والمدراد .(132)وِعقاب ثواب من

 :والتهددداجر ،(134)وأغفلتددده تركتددده إذا :هردددًرا الشددديء هردددرت: يقدددال الهردددرة، واالسدددم ويتهددداجران، يهتردددران وهمدددا صدددرمه،: وِهرراًندددا هردددًرا يهردددر  هردددر 
 مددن ارتكبدده مددا سددببه هددذا الهرددر بددأن وإشددعار  عليدده، والسددالم معدده الددتكلم وعدددم الردداني مقاطعددة :م نييا  بيياله ر والت زييير .(135)التقدداطع
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 الدنيا في العقاب يوجب مما نف ، أو بمال وحلّ  اإلنسان، يفعله شرًعا محرم   فعل كل على تطلق الرناية بأن لنا اتضح -
 . اآلخرة في والعذاب

 شرعاً  مقدرة غير التعزيرية والعقوبة ، كفارات وال حدود فيها تشرع لم ذنوب عن وزجر استصالح تأديب هو التعزير أن -
 .التأديب في مفوض وهو وإصالح تأديب من ثالحد يناسب بما ومقدارها نوعها اختيار القاضي أو األمر فلولي

 سنوات سبع عن عمر  يقل ال الذي هو السعودية العربية المملكة في الحدث وسن ، يبل  لم الذي الص ير هو الحدث أن -
 .سنة عشرة ثمانية يتراوز وال

 – الضيي  واإلدراك – اإلدراك انعدام:  مراحل ثالثة على تكون  اإلسالمية الشريعة في المسئولية تدرج مراحل أن -
 ووضعت كاماًل، تمييزاً  الرزائية المسئولية حيث من والكبار الص ار بين ميزت قد اإلسالمية فالشريعة ، التام واإلدراك

 .المسئولية تل؛ تحكم قواعد
 .الخليري التعاون  مرل  دول في أخرى  إلى دولة من يختل  للحدث معين سن تحديد أن -

 وكرامته المتهم الحدث بشخص المساس عدم وأهمها األحداث مع حقيقللت وقواعد ضوابط هناك أن-
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