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 المستخلص:

أثرها في والبحث تحت عنوان: "استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية  جاء موضوع

هم يتعلق تحقيق الزجر والردع)دراسة مقارنة(، وقد تمثلت أهمية الموضوع في أن الجرائم والعقوبات موضوع م

واء، سوالمجتمع على حد  بصون أمن المواطن والمجتمع، فإذا تحقق األمن تحقق الرخاء والرفاهية للمواطن

 ر.لوقت الحاضوكذلك االهتمام المتزايد بوسائل التقنية الحديثة في مجال عمل األجهزة األمنية والعقابية في ا

بة الموت األداة األصلية في تنفيذ عقو وفي ختام البحث توصلت إلي مجموعة من النتائج، كان من أهمها:

أن تكون  ح، ويجوز استعمال وسائل التقنية الحديثة في القتل بشرطبطريق غير الرجم هي السيف، ونحوه كالرم

بة لها في عقوأسرع من السيف وأقل إيالماً، فكل آلة أو وسيلة مباحة يتحقق بها اإلحسان في القتل يجوز استعما

عين يما لم ل، كالقتل والقطع، فال مانع من استخدام وسائل التقنية الحديثة التي تتفق مع مبدأ اإلحسان في القت

 ه.لسكين ونحواالعلماء آلة خاصة للقطع، وال مانع من استخدام وسائل التقنية الحديثة إذا كانت أسهل وأسرع من 
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 مقدمة

 فال ن يهده هللاونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، م إنَّ الحمد هلل، نحمده ونستعينه

سوله، ا عبده ورمضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالَّ هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدً 

 صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

ا بعد:  أمَّ

 م، تحقيقاً وي التشريع اإلسالمي جملة من األحكام التي تتناول تنظيم أمور الناس وعالج مشكالتهلقد أحت

يات، مقاصد وغا لمصالحهم، وتدبيراً لعالقاتهم، ومعامالتهم، وجملة األحكام التي جاء بها التشريع اإلسالمي لها

 فكل ما في الوجود له مقصد من وجوده أراده هللا تعالي.

الحد من اعلية التشريع الجنائي في أي مجتمع يكون بمدي آثره في مقاومة ظاهرة اإلجرام وفال شك أن ف

 مع في وئاممعدالت ارتكاب الجريمة، لتحقيق األمن واالستقرار الالزم نحو األفراد والجماعة، كي يحيا المجت

 وسالم، لينطلق نحو أهدافه العليا في الحياة.

ي ا توسعت فالم، فالجريمة بأنواعها موجودة في العصور الماضية، ولكنهلقد كانت الجريمة قديمة بقدم الع

ب، عصرنا هذا، فاألمة تعيش في زماننا هذا فوضي في الدماء، وفي األعراض، وفي األموال، قتل، وتخري

 واحتالل، واستبداد، وظلم، وعدوان.

الناس عن ارتكاب  العقوبات في اإلسالم زواجر وجوابر، زواجر:لزجر -عز وجل-لذلك شرع هللا

 الجرائم، وجوابر:تجبر عن المسلم عذاب هللا تعالي يوم القيامة.

 وتنقسم العقوبات الدنيوية إلي ثالثة أقسام:الحدود، والقصاص، والتعازير.

الردة، وفجرائم الحدود:معينة ومحدودة العدد، وهي الزني، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة،  -

 والبغي.

 قصاص:وهي اثنان:القتل العمد، الجراح العمد.وجرائم ال -

يس فيها أما جرائم التعزير:فهي جرائم ذات عقوبات مقدرة شرعاً، تجب حقاً هلل وألدمي في كل معصية ل -

 حد وال كفارة غالباً.

، ل، وإصالحوبناء على ذلك فالعقوبات في الشريعة اإلسالمية ليست نكاية وال انتقاماً، بل هي رحمة، وعد

حياة، ير فلو ترك الناس وشأنهم لقتل بعضهم بعضاً، ولسُرقت األموال، وانتهكت األعراض، ولفسدت الوتطه

 عة.وعمت الفوضى، وانتشر الفساد، فالعقوبة هي الرادعة لميل المكلف نحو الشر والحافظة لنظام الجما

وسائل لة، وتطورت الوقد تطورت الحياة وتغيرت من جيل إلي جبل، وشهد العصر الحديث ثورة تقنية هائ

هرت التكنولوجية، وتوسع استخدامها في مختلف الحياة بوجه عام، وفى المجال الجنائي بوجه خاص، حيث ظ

ص رائم القصاجوسائل تقنية حديثة لتأمين مقار تنفيذ العقوبات الجنائية، وأخري لتنفيذ العقوبات الجنائية في 

 بطرق مختلفة عما مضي، فظهر مثالً ما يسمي )الحقنةوالقطع، كما ظهرت وسائل جديدة إلزهاق الروح 

لجناة عدام ضد االمميتة( والكرسي الكهربائي، وغيرها من الوسائل الحديثة التي تم استخدامها في تنفيذ أحكام اإل

ات المحكوم عليهم.كما ظهرت وسائل جديدة في الطب يمكن بها قطع أجزاء معينة من الجسم من خالل عملي

 .ت الجنائيةتعمال التخدير، هذا باإلضافة إلي استخدام التقنية الحديثة في إعالن تنفيذ العقوباالجراحة باس

 م التقنيةوقد أدي ذلك إلي ظهور تساؤالت وإشكاليات متعددة حول أثر تنفيذ العقوبات الجنائية باستخدا

 الحديثة في تحقيق الزجر والردع ؟

جال م)استخدام التقنيات والوسائل الحديثة في عنوان:  لذا فقد وقع اختياري على هذا الموضوع تحت

ز وجل أن عليكون محالً لدراستي، آمال من هللا تنفيذ العقوبات الجنائية وأثرها في تحقيق الزجر والردع(، 

ي ر والردع فيوفقني في هذا البحث الذي أردت من خالله اإلسهام في توضيح أثر التقنية الحديثة في تحقيق الزج

ناس، إنَّه ، وعامة البات الجنائية، وأسأل هللا تعالى أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتبه وقارئهالعقو

 جوادٌ كريم.

 األهمية العلمية للموضوع

 تتمثل أهمية هذا البحث في نقاط عدة منها :

حقق تموضوع الجرائم والعقوبات موضوع مهم يتعلق بصون أمن المواطن والمجتمع، فإذا تحقق األمن  إن .1

 الرخاء والرفاهية للمواطن والمجتمع على حد سواء.

ف أي حرص الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي في وضع حد رادع للجرائم ولمن تسول له نفسه أن يقتر .2

 جريمة.

ن ألت الحاضر، ئل التقنية الحديثة في مجال عمل األجهزة األمنية والعقابية في الوقاالهتمام المتزايد بوسا .3

تعقد االعتماد على استخدام وسائل بدائية أمر غير مقبول بسبب تشابك المشكالت األمنية المعاصرة و

 مسبباتها وتداخل تأثيراتها وأتساع نطاق مردوداتها.
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-العيحسب اط-الموضوع جديد في بابه، فلم أقف، فهذا لمعاصرحداثة الموضوع وجديته ومالمسته للواقع ا .4

ة في نية الحديثعلى بحٍث أو مؤلٍَّف يحمل هذا العنوان، وسيكون فيه إسهاٌم لكل ما يتعلق بأثر استخدام التق

 تحقيق الزجر والردع في العقوبات الجنائية.

 .نتائج وتوصيات هذه الدراسة إمكانية استفادة جهات التنفيذ في األجهزة األمنية والعقابية من .5

قيق الزجر قد تسهم هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري والعملي المتصل بتطبيق التقنية الحديثة في تح .6

 والردع في العقوبات الجنائية.

 :خطة البحث:رابعا  

 تنقسم هذه الدراسة إلي ثالثة مباحث على النحو التالي:

 ، وفيه ثالثة مطالببمصطلحات عنوان البحث المبحث األول:التعريف

 المطلب األول:التعريف الفقهي والنظامي لمصطلح تنفيذ العقوبات الجنائية.

 المطلب الثاني:التعريف الفقهي والنظامي لمصطلح التقنية الحديثة.

 المطلب الثالث:التعريف الفقهي والنظامي لمصطلح الردع والزجر.

لفقه دام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية ونطاقها في االمبحث الثاني:مشروعية استخ

 وفيه مطلبان:اإلسالمي واألنظمة الجنائية السعودية، 

ه ا في الفقالمطلب األول:مشروعية استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية وخصائصه

 اإلسالمي واألنظمة الجنائية السعودية.

ي قه اإلسالمنطاق استخدام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية وأهميتها في الف:الثانيالمطلب 

 واألنظمة الجنائية السعودية.

ائية نظمة الجنالمبحث الثالث:أنواع التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالمي واأل

 السعودية، وفيه ثالث مطالب:

 واألنظمة :أنواع التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالميالمطلب األول

 الجنائية السعودية

مي فقه اإلسالالمطلب الثاني:أنواع التقنيات الحديثة في مجال اإلعالن عن تنفيذ العقوبات الجنائية في ال

 واألنظمة الجنائية السعودية

المي لفقه اإلسلحديثة في مجال تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية في االمطلب الثالث:أنواع التقنيات ا

 واألنظمة الجنائية السعودية 

 

 

 المبحث األول

 التعريف بمصطلحات عنوان البحث

 المطلب األول

 التعريف الفقهي والنظامي لمصطلح تنفيذ العقوبات الجنائية

 الجنائيةالتعريف الفقهي لمصطلح تنفيذ العقوبات أوال :

األصل أن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم القضائي الشرعي تلقائياً من نفسه تحقيقاً لقوله 

ئَِك هُُم  قَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذَا دُعُوا َكانَ  تعالي:﴿ِإنََّما ِ َوَرسُوِلِه ِليَْحكَُم بَْينَُهْم أَن يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوأُولََٰ إِلَى َّللاَّ

، وجه االستدالل في اآلية الكريمة أن المؤمنون حقاً رأيهم إذا دعوا إلي التحاكم في خصوماتهم إلي (1)ُمْفِلُحوَن﴾الْ 

كتاب هللا وحكم رسوله أن يقبلوا الحكم ويقولوا سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلي ذلك أولئك هم المفلحون 

فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ال  يَُحِكُِّموكَ  َحتَّى تعالي:﴿فاَل َوَربَِِّك ال يُْؤِمنُونَ وقوله ، (2)الفائزون بمطلبهم في جنات النعيم

ا قََضْيَت َويَُسِلُِّموا تَْسِليًما﴾ أقسم هللا تعالي بنفسه الكريمة أن هؤالء ال يؤمنون حقيقة ، (3)يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

م من نزاع حياتك، يتحاكموا إلي سنتك بعد مماتك ثم ال يجدوا في أنفسهم ضيق حتى يجعلوك حكماً فيما وقع بينه

من الكتاب والسنة في كل شأن  --مما تنتهي إليه حكمك ينقادوا مع ذلك انقياداً تاماً فالحكم بما جاء به رسول هللا

في كثير من األحيان حيث فالتنفيذ الطوعي كان يتم ، (4)من شؤون الحياة من صميم اإليمان مع الرضا والتسليم

يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم بعد صدوره من القاضي، وسماعه منه، فيؤدي ما عليه إلي المحكوم له، وفي حال 

عدم تنفيذ الحكم من جانب المحكوم عليه طوعاً يطلب القاضي منه ذلك الشيء بالقوة والتهديد فإن نفذه حصل 

                                                             

 (.51سورة النور، اآلية )( 1)

 (.1/354ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق )( 2)

 (.65سورة النساء، اآلية )( 3)

 (.1/34ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق ) (4)
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وقد أورد الفقهاء تعريفات لكل ، (1)ي أجهزة الدولة لتقوم بتنفيذ الحكم بالقوةالمقصود وإال أرسل القاضي الحكم إل

كلمة من الكلمات المكونة للمصطلح المراد تعريفه، ويمكن من خاللها الوقوف على المعنى الفقهي للمصطلح 

   المشار إليه، وتفصيل ذلك كما يلي: 

 تعريف األحناف:

:"وأما التنفيذ األصل فيه أن يكون حكماً من صيغ القضاء:قالوا فإذا رفع (2):يقول ابن عابدينتعريف التنفيذ .1

قضاء قاضي أمضاه بشروطه وهذا هو التنفيذ الشرعي، ومعني رفع إليه حصلت عنده فيه خصومه 

شرعية وأما التنفيذ المتعارف عليه في زماننا غالباً معناه أحاطه القاضي الثاني علماً بحكم األول على وجه 

 .(3)يم له ويسمي اتصاالً"التسل

:"هي األلم الذي يلحق اإلنسان -رحمه هللا-(4)عرفها الطحاوى:أما مصطلح العقوبة فقد تعريف العقوبة .2

بأنها:"الضرب أو القطع ونحوهما، وسمي بها -رحمه هللا -، وعرفها ابن عابدين(5)مستحقاً على الجناية"

 .(6)ألنها تتلو الذنب من تعقبه إذا تبعه"

بأنها:"اسم لما يكتب من الشر  -رحمه هللا -(7)عرفها ابن الهمام:أما مصطلح الجناية فقد الجنابة تعريف .3

تسمية بالمصدر من جني عليه شراً وهو عام، إال أنه في الشرع خص بفعل محرم شرعاً حل بالنفوس 

 (.  8)واألطراف"

                                                             

والمدنيييية، مطبعييية دار الكتييياب، الزحيليييي، محميييد مصيييطفي، أصيييول الحاكميييات الشيييرعية  (1)

 (.272م )ص1994منشورات جامعة دمشق، دمشق، 

( هو محمد أنيين بين عمير بين عبيد العزييز عابيدين ابين الدمشيقي فقييه اليديار الشيامية، وليد فيي 2)

هي،، لييه عييدة مؤلفيات رد المحتييار عليى الييدر المختييار، تعيرف بحاشييية ابيين 1198دمشيق سيينة 

شييرح المنييار، وحاشييية علييى المطييول، والرحيييق المختييوم، عابييدين، ونسييمات األسييحار علييى 

لترجمتييه ينظيير: الزركلييي، ( هيي،1252) ( رسييالة، تييوفي سيينة32ومجموعيية رسييائل وهييي )

(، كحالة، محمد رضا، معجم المؤلفين، )تيراجم 6/42)مرجع سابق األعالم، قاموس تراجم، 

 (.9/77مصنفي الكتب العربية(، دار إحياء التراث العربي، بيروت )

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختيار، دار الفكير، بييروت، الطبعية  (3)

 (.5/297ه، )1386الثانية، 

هييو أحمييد بيين محمييد بيين سييالمة األزدي، الطحيياوي، أبييو جعفيير، محييدث، وفقيييه، انتهييت إليييه  (4)

ه،( صحب المزني وتفقه به، ثيم تيرك مذهبيه، 239رئاسة الحنفية في زمنه بمصر، ولد سنة )

هي،( نسييبته إلييى طحيا قرييية بصييعيد 321وصيار إلييي ميذهب أبييي حنيفيية، تيوفي بالقيياهرة سيينة )

قرآن، بيان مشكل اآلثار، شيرح معياني اآلثيار، اخيتالف العلمياء، مصر، من تصانيفه:أحكام ال

المختصييير، المسيييمي بمختصييير الطحييياوي، لترجمتيييه أنظر:طبقيييات الفقهييياء، مرجيييع سيييابق 

 (.1/271(، الجواهر المضيئة، مرجع سابق )142)ص

هيي،/ 1395( الطحيياوي، حاشييية الطحيياوي علييى الييدر المختييار، دار المعرفيية، بيييروت، لبنييان، 5)

 (.2/388م )1975

ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنيوير األبصيار فقيه أبيو  (6)

 (.3/140م )2000ه،/ 1421حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

المشييهور بييابن الهمييام، ميين كبييار فقهيياء األحنيياف  دبيين عبييد الحمييي دهييو محمييد بيين عبييد الواحيي (7)

بي على يد عدد كبير من العلماء، وبرع فيي مختليف العليوم، وكيان يهيتم باليدليل المحققين، تر

ويتجه وإن لم يوافق مذهبيه، مين مؤلفاتيه:فتح القيدير، والتحريير فيي أصيول الفقيه، والمسيايرة 

هي،(، لترجمتييه 861سيينة ) -رحميه هللا -ه(، وتيوفي790فيي أصيول الفقييه، كانيت والدتيه سيينة )

(، 201 /2لييي، البيييدر الطييالع، دار المعرفييية، بيييروت، لبنيييان)أنظر:الشييوكاني، محمييد بييين ع

السييخاوي، الضييوء الالمييع، الييدار المصييرية  نالسيخاوي، شييمس الييدين محمييد بيين عبييد اليرحم

 (.127 /8م، )1966للتأليف والترجمة، 

السيواسيي، فيتح القيدير شيرح الهدايية، مطبعية  دابن الهمام، كمال اليدين محميد بين عبيد الواحي (8)

 (.8/244م )1970ه،/ 1389البابي الحلبي، الطبعة األولي، مصطفي 



 

( 5 ) 
 

اسم لفعل محرم شرعاً سواء حل بمال أو  من الحنفية الجناية بأنها:"هي -رحمه هللا -(1)وعرف السرخسي

نفس، ولكن في لسان الفقهاء يراد بإطالق اسم الجناية الفعل في النفوس، واألطراف، وخصوا الفعل في المال 

يتضح من  ،(4):"هي كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها"(3)، وقال الجرجاني(2)باسم الغصب"

بات الجنائية عند األحناف يقصد به:"إمضاء العقوبة المقررة شرعاً وقضاء من كل ذلك أن مصطلح تنفيذ العقو

ضرب أو قطع أو نحوهما على من ارتكب ما هو محرم شرعاً سواء وقع الفعل على المال أو النفس أو غيرهما، 

ألطراف، أما وبعض األحناف يعرفوا ذلك )أي العقوبات الجنائية( على األفعال المحرمة التي تقع على النفوس وا

 التي تقع على األموال فيطلقون عليه لفظ الغصب.

 :تعريف المالكية

:عرف المالكية التنفيذ بقولهم:"التنفيذ هو تبليغ صاحب الحق في حقه بالفعل وإخراجه من الذي تعريف التنفيذ .1

الحكم من نطاق القول بالكالم إلي  بأنه:"إخراج -رحمه هللا -(6)، وعرفه القرافي(5)عليه بسجن أو غيره"

بأنه:"االلتزام والحبس وأخذ المال بيد القوة،  -رحمه هللا-(8)، وعرفه ابن فرحون(7)نطاق التطبيق والتنفيذ"

 .(9)ودفعه لمن يستحقه وتخليص سائر الحقوق، وإيقاع الطالق على من ال يجوز له إيقاعه ونحو ذلك"

الكية بأنها:"ما وضع لمنع الجاني من العودة لمثل فعله، وزجراً عرفها البعض من المتعريف العقوبة: .2

                                                             

هييو أبييو بكيير محمييد بيين أحمييد بيين أبييي سييهل السرخسييي، كييان إماميياً فييي الفقييه واألصييول، لييه  (1)

مصنفات في الفقه واألصول، منها المبسوط، وكتاب األصول شرح السير الكبيير، تيوفي سينة 

لده، لترجمته أنظر:المراغيي، الفيتح المبيين ولم يقف أحد على تاريخ مو -رحمه هللا -ه( 483)

 (.265-1/264في طبقات األصوليين، مرجع سابق )

، إسيماعيلالسرخسي، أبو بكر محمد بن أحميد بين أبيى سيهل، المبسيوط، تحقييق محميد حسين  (2)

 (. 27/48) م2001ه،/1421الطبعة األولي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

محمد بن على المعروف بالسيد الشريف الجرجاني، من فقهاء الحنفية هو أبو الحسن على بن  (3)

المشهورين، ليه مصينفات كثييرة، منها:كتياب الترعيفيات المشيهر، وشيرح المواقيف، وغيرهيا 

لترجمتييه  -رحمييه هللا -هيي،816، وتييوفي بشيييراز سيينة 740ميين المصيينفات المفيييدة، ولييد سيينة 

(، الضييوء الالمييع، 21 -20 /3مرجييع سييابق ) (، الفييتح المبييين، 488أنظر:البييدر الطييالع )/ 

 (.5/228مرجع سابق )

 (.83الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق )ص (4)

ميارة الكبير، أبو عبد هللا، محمد بن أحمد بن محمد أبيو عبيد هللا، اإلتقيان واألحكيام فيي شيرح  (5)

بيييروت، لبنييان، ، دار الكتييب العلمييية، نحسيين عبييد الييرحم فتحفية الحكييام، تحقيييق عبييد اللطييي

 (.5/291م  )2000ه،/ 1420الطبعة األولي،

شهاب الدين الصنهاجي القرافي، أحيد أعيالم  نأحمد بن إدريس بن عبد الرحم هو أبو العباس (6)

المشيهورين ينسيب إليي صينهاجة وإليي القرفية، ليه مصينفات فيي الفقيه فقهاء المذهب الميالكي 

ذخيرة في فقيه المالكيية، وشيرح تنقييح الفصيول، واألصول منها:البروق في أنواء الفروق، وال

هيي،، 684فييي جمييادي اآلخييرة سيينة  -رحمييه هللا -وغيرهييا ميين المصيينفات القيميية، كانييت وفاتييه

فيي معرفية أعييان  اليديباج الميذهبودفن فيي القرافية، لترجمتيه ينظير: ابين فرحيون الميالكي، 

علماء المذهب، تحقيق الدكتور محمد األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشير، القياهرة 

   (.1/94)مرجع سابق (، والزركلي، األعالم، 339 -1/236، )

 (.1/2القرافي، الذخيرة، مرجع سابق ) (7)

اء المالكيية، كيان قاضيياً هو إبراهيم بن علي بن محميد المشيهور بيابن فرحيون، مين كبيار فقهي (8)

للمدينة المنورة، من كتبه:تبصرة الحكام، الديباج المذهب، شرح مختصر ابن الحاجب، كانيت 

مصطفي، الفتح المبين فيي  المراغي، عبد هللا لترجمته أنظر: -رحمه هللا -( ه799) وفاته سنة

(، الزركلي، 2/211م، )1947ه،/ 1366ر السنة المحمدية، طبقات األصوليين، مطبعة أنصا

  (.1/52)مرجع سابق األعالم، 

ابن فرحون، برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم شمس الدين، تبصره الحكام في أصول األقضيية  (9)

 (.1/100ومنهاج الحكام، الطبعة األولي، دار الكتب العلمية )



 

( 6 ) 
 

 .(1)لغيره"

، من المالكية الجناية بأنها:"ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر (2)عرف الحطابتعريف الجناية : .3

يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حاالً أو  بأنه:"ما -رحمه هللا-(4)وعرفها المواق(، 3)حاالً أو مآال"

في كتابة بداية المجتهد أن:"الجنايات التي لها حدود شرعية أربع جنايات على ( 6)وقال ابن رشد(، 5)مآال"

األبدان والنفوس واألعضاء وهي المسمي قتالً وجرحاً، وجنايات على الفروج وهو المسمي زني وسفاحاً، 

ل وهذه ما كان منها مأخوذاً بحرب ويسمى حرابة إذا كان بغير تأويل وأن كان بتأويل وجنايات على األموا

سمي بغياً، ومن حرز يسمي سرقة، وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصباً وجنايات على 

ه األعراض وهو المسمي قذفاً وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه المشرع من المأكول والمشروب وهذ

، وقد استعمل الفقيه ابن رشد الجناية بالمعنى العام، (7)إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط

جنايات على الفروج بالزنا، وجنايات على و)جنايات على األبدان، (:8)حيث قسم الجنايات إلى خمس أنواع

التعدي على استباحة ما حرمه الشرع األموال بالسرقة والبغي، وجنايات على األعراض بالقذف، وجنايات ب

ومن خالل ما سبق يتضح أن تنفيذ العقوبات الجنائية عند المالكية من المأكول والمشروب في الخمر(، 

عقاباً عما يحدثه الرجل على نفسه أو ، ما وضع لمنع الجاني من العودة لمثل فعله، وزجراً لغيرههو:"تطبيق 

 ، من خالل إخراج الحكم من نطاق القول بالكالم إلي نطاق التطبيق والتنفيذ". غيره مما يضر حاالً أو مآالً 

 :تعريف الشافعية

التنفيذ بأنه:"استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلي  -رحمه هللا-(9)عرفه الماوردي:تعريف التنفيذ .1

                                                             

دار الكتيب العلميية،  ( الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام ماليك،1)

 (.4/165ه، )1411بيروت، 

الرعينييي، المعييروف بالحطيياب، ميين فقهيياء المالكييية، أصييله ميين  نهييو محمييد بيين عبييد الييرحم (2)

الجليل فيي شيرح مختصير خلييل، تحيريم الكيالم فيي مسيائل  المغرب، له مؤلفات منها:مواهب

هي،( وكانيت 902االلتزام، استخراج أوقات الصالة باألعمال الفلكيية بيال آلية، وليد بمكية سينة )

أنظر:الزركليي، األعيالم، مرجيع سيابق )  -رحميه هللا -هي،( بطيرابلس الغيرب954وفاته سنة )

(، الزركلييي، األعييالم، مرجييع سييابق 1/230( كحاليية، معجييم المييؤلفين، مرجييع سييابق )7/58

(7/58.) 

الطرابلسيي، المعيروف بالحطياب الرعينيي، مواهيب الجلييل  نالحطاب، محمد بن عبد الرحما (3)

 (.6/277لشرح مختصر الخليل، الطبعة األولي، دار الكتب العلمية )

عييروف الم هييو محمييد بيين يوسييف بيين أبييي القاسييم بيين يوسييف العبييدري الغرنيياطي أبييو عبييد هللا (4)

بالمواق، فقيه مالكي مين أهيل غرناطية، مين تصيانيفه، التياج واإلكلييل شيرح مختصير خلييل، 

 /7ينظر:الزركلييي، األعييالم، مرجييع سييابق، )لترجمتييه  -رحمييه هللا -(897كانييت وفاتييه سيينة )

(، مخلوف، محمد بن محميد، شيجرة 12/133(، كحالة، معجم المؤلفين، مرجع سابق، )154

 (.262)ص ات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنانالنور الزكية في طبق

 (.277 /6ه،،  )1329، مطبعة السعادة، التاج واإلكليلالمواق، محمد بن يوسف،  (5)

هييو أبييو الوليييد محمييد بيين أحمييد بيين رشييد، الشييهير بييابن رشييد الحفيييد الفقيييه المييالكي، العييالم  (6)

مؤلفيات فيي  وليهاألصولي، الفيلسوف المشيهور، اشيتغل بالفقيه وكتيب كتابيه، بدايية المجتهيد، 

والطلييب، ومنها:تهافييت التهافييت إلييي رد بييه علييى اإلمييام الغزالييي، كتيياب الكليييات فييي  ةالفلسييف

هي،(، 595هي،(، وتيوفي بميراكش سينة )520ا من المؤلفات، ولد بقرطبة سينة )الطلب، وغيره

المراغييي، الفييتح المبييين فييي طبقييات لترجمتييه ينظر: -رحمييه هللا -قرطبييةونقييل جثمانييه إلييي 

 (.39-2/38) مرجع سابقاألصوليين، 

بين سيعيد بين حبييب، بدايية المجتهيد ونهايية المقتصيد، دار الفكير للنشير  مابن رشد، عبد السال (7)

 (.6/194م )1998والتوزيع، بيروت، لبنان، الجزء األول، 

 (.6/17نفس المرجع السابق ) (8)

هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي، من كبار فقهاء الشافعية له تصانيف كثيرة  (9)

م، والحياوي فيي الفقيه، وهيو موسيوعة فقهيية ضيخمة، وأدب الييدين منهيا: تفسيير القيرآن الكيري

لترجمتييه:ابن خلكييان،  –رحمييه هللا  -هيي، 450والييدنيا، واألحكييام السييلطانية، كانييت وفاتييه سيينة 



 

( 7 ) 
 

 .(1)مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين:إقرار أو بينة"

بأنها:"زواجر وضعها هللا تعالي للردع عن ارتكاب ما حظر -رحمه هللا-عرفها الماوردي:وبةتعريف العق .2

 .(2)وترك ما أمر"

لقد عبر الشافعية عن الحناية بالجراح وهو بكسر الجيم، وجمعها جراحة وهذه الجراح قد :تعريف الجناية .3

، ولما كانت الجراحة تزهق النفس تارة وتارة أخري تبين عضواً (3) تكون مفضية إلى الوفاة أو مبينة للعضو

حيث عرفها (.4)وتارة ال تفعل شيئاً، لذلك قالوا:"أن الجناية هي القتل والقطع والجرح الذي ال يزهق وال يبين"

ي وبهذا المعني تكون مساوية لمعن( 5)بأنها:"القتل والجرح الذي ال يزهق، وال يبين" -رحمه هللا -النووي

، وعليه فإن (6)الجريمة في االصطالح حيث عرفت بأنها:"محظورات شرعية زجر هللا عنها بحد أو تعزيز"

الشافعية يعبرون عن الجنايات باسم الجراحات أو الجراح، فيقولون في تبويبهم لكتبهم، كتاب الجراح، 

ح ولكن كان األولي ويذكرون ذلك بحث كل الجنايات وأحكامها، وهذا اصطالح وال مشاحة في االصطال

ومن خالل ما سبق يتضح أن مصطلح تنفيذ العقوبات الجنائية التعبير بالجنايات ليشمل التعدي بغير المحدد، 

زواجر التي وضعها هللا تعالي للردع عن ارتكاب القتل والجرح الذي ال يزهق، وال ال عند الشافعية هو:"

 حقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين:إقرار أو بينة".ممن مطل بها وإيصالها إلي مست يبين باستيفائها

 :تعريف الحنابلة

:"وإذا حكم على رجل (7):قرر الحنابلة أن التنفيذ من اختصاص القضاة، وذلك بقول ابن قدامةتعريف التنفيذ .1

البلد في عمل غيره أي في مكان آخر غير مكان المحكوم له فكتب بإنفاذ ذلك القضاء عليه إلي قاضي ذلك 

 .(8)قبل كتابه وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق"

بأنها:"العقوبة على المعصية التي تمنع من الوقوع في  -رحمه هللا -(9)عرفها البهوتي:تعريف العقوبة .2

 -رحمه هللا -(1)أما العلماء المحدثون فقد اختلفوا في تعريفاتهم للعقوبة فعرفها اإلمام أبو زهرة، (10)مثلها"

                                                                                                                                                                              

 (.445 -444 /2وفيات األعيان، مرجع سابق )

الماوردي، أبو الحسين عليي بين حبييب، األحكيام السيلطانية والوالييات الدينيية، تحقييق، أحميد  (1)

 (.94ه، )ص1409مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة األولي، 

 (.275)ص نفس المرجع السابق (2)

ي، مرجييع سييابق ، التشييريع الجنييائي اإلسييالمي مقارنيياً بالقييانون الوضييعرعييودة، عبييد القيياد (3)

(1/205.) 

النييووي، أبييو زكريييا محيييي الييدين يحيييى بيين شييرف، منهيياج الطييالبين وعمييدة المفتييين فييي فقييه  (4)

 (.122 /9، )الشافعي، دار المعرفة، بيروت اإلمام

 (.9/173نفس المرجع السابق، ) (5)

 (.219الماوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، مرجع سابق )ص (6)

ابن أحميد بين محميد بين قداميه المقدسيي، مين كبيار فقهياء الحنابلية المشيهورين ليه  هو عبد هللا (7)

تصييانيف كثيييرة فييي الفقييه والحييديث واألصييول، ميين تصييانيفه:المغني فييي الفقييه، والكييافي فييي 

 –هيي،(، وكانييت وفاتييه 541الفقييه، وروضيية النيياظر، وجنيية المنيياظر فييي األصييول، ولييد سيينة )

ه،(، لترجمتيه أنظير:ابن رجيب، الحيافظ عبيد اليرحمن بين شيهاب اليدين 620سنة ) -رحمه هللا

 (.149 -2/133، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )الذيل على طبقات الحنابلةأحمد البغدادي، 

بن أحمد بن محميد بين قدامية المقدسيي، المغنيي فيي  عبد هللاابن قدامة، أبو محمد موفق الدين  (8)

 م1981هيي،/ 1401يباني، مكتبيية الرييياض الحديثيية، الرييياض، شييفقييه اإلمييام أحمييد بيين حنبييل ال

(11/458.) 

هييو منصييور بيين يييونس بيين صييالح الييدين بيين حسيين بيين إدريييس البهييوتي، ميين فقهيياء الحنابليية (9)

بمصر، نسبته إلي بهوت في محافظة الغربية بمصر، له تصانيف منها:كشاف القناع على ميتن 

 -هيي، 1050هيي،، وتييوفي سيينة 1000نقع، ولييد سيينة اإلقنيياع، والييروض المربييع بشييرح زاد المسييت

 (.7/307لترجمته أنظر:الزركلي، اإلعالم، مرجع سابق ) –رحمه هللا 

( البهييوتي، منصييور بيين يييونس، الييروض المربييع بشييرح زاد المسييتنقع، مكتبيية دار البيييان، 10)

 (.462ه، )ص1420دمشق، الطبعة الثانية، 



 

( 8 ) 
 

للجرائم وأضاف إليه قوله والحد والتعزير هو  -رحمه هللا -أنواعها حيث أورد نص تعريف الماورديبذكر 

 ً ، ويعرفها جانب من الفقه بأنها:"جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهي (2)العقوبة المقررة شرعا

ه ال يشمل عقوبة التعزير ، ونالحظ عند النظر في هذا التعريف أنه غير جامع ألن(3)عنه وترك ما أمر به"

وذلك بذكر قيد الشارع، فالشارع الحكيم هو واضع الحد والقصاص مباشرة، وعقوبة التعزير مفوضة لولي 

األمر، ويؤكد كالم المؤلف الالحق لهذا التعرف ما ذهبنا إليه حيث يقول"فهي جزاء مادي مفروض سلفاً 

زجر بالعقوبة حتى ال يعود إلي الجريمة مرة أخرى،  يجعل المكلف يحجم عن ارتكاب الجريمة فإذا ارتكبها

، ويالحظ على هذا (5)، كما عُرفت بأنها:"األلم الذي يتبع عمالً من األعمال"(4)كما يكون عبرة لغيره

التعريف أنه غير مانع بدخول أعمال الخير فيه، وهذا التعريف مأخوذ من التعريف اللغوي فهو من باب 

وعُرفت بأنها:"جزاء مادي مفروض سلفاً مبين مقداره في الحدود ومتروك تقديره  ،(6)تسمية الشيء بأثره"

للقاضي في التعزير وضعه الشارع لعقاب مرتكبي الجريمة لردعهم عن ارتكاب المحرمات وترك 

 .(7)المأمورات"

الذي يستحقه الجاني نظير ما وقع منه من معصية ألمر الشرع أو نهيه سواء  كما عُرفت بأنها:"الجزاء

، (8)أكان الجزاء مقدراً من قبل هللا تعالي حقاً هلل أو للعبد أو مقدراً من قبل ولي األمر بما خول إليه من سلطة"

، (10)ن أمر الشارع"بأنها:"الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيا (9)ويعرفها المرحوم عبد القادر عودة

، ولذلك البد من ذكر قيد يفيد (11)ويالحظ على هذا التعريف أنه شامل للعقوبة الدنيوية واألخروية أي قضاء وديانة

، وكذلك فإنه هذا التعريف هو نفس تعريف العقوبة لدي فقهاء القانون (12)الجزاء القضائي أي العقوبة الدنيوية

 .(13)الوضعي

:"الجناية كل فعل عدوان على -رحمه هللا -الحنابلة الجناية بأنها:"يقول ابن قدامه لقد عرف:تعريف الجناية .3

نفس أو مال، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على األبدان، وسموا الجنايات على األموال 

                                                                                                                                                                              

ه،( أحد كبار علماء الشريعة اإلسالمية 1394 -ه،1316هو الشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة )( 1)

في القرن الرابع عشر الهجري، ومن المكثرين من التأليف، فقد صنف أكثر من خمسيين مؤلفياً 

ومنها:الملكية ونظرية العقد، والوقف ماضيه وحاضره، سلسلة عن األعيالم واألئمية، لترجمتيه 

 (.5-6/2لي، األعالم، مرجع سابق )أنظر:الزرك

 م1998، دار الفكر العربي، القياهرة، اإلسالميأبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه  (2)

 (.5)ص

بهنسييييي، أحمييييد، العقوبيييية فييييي الفقييييه اإلسييييالمي، مكتبيييية دار العروبيييية، الطبعيييية الثانييييية،  (3)

 (.9م )ص1961ه،/1381

 نفس المرجع السابق، نفس الصفحة. (4)

، الجريمييية والعقوبيية فييي الشييريعة اإلسيييالمية دراسيية تحليلييية ألحكيييام مصييدقي، عبييد الييرحي (5)

م 1987هيي،/1408القصيياص والحييدود والتعزييير، مكتبيية النهضيية المصييرية، الطبعيية األولييي، 

 (.42)ص

 (.3ربابعة، أسامة، الظروف المخففة للعقوبة، مرجع سابق )ص (6)

 (.13م )ص1979، مكتبة اإلمام الشافعي، القاهرة، رشدي، محمد، الفقه الجنائي اإلسالمي (7)

م/ 1998العيياني، محمييد، العمييري، عيسييي، فقييه العقوبييات، دار الميسييرة، الطبعيية األوليييي،  (8)

 (.1/45ه، )1418

الجنييائي  التشييريع:ميين مؤلفاته( هيي،1374) عييودة قاضييي وفقيييه تييم إعدامييه سيينة رعبييد القيياد (9)

، أعيييالم اليييدعوة اإلسيييالمي، اإلسيييالم وأوضييياعنا القانونيييية، لترجمتيييه أنظر:العقييييل، عبيييد هللا

 (.523ص) م،2008ه،/ 1429والحركات اإلسالمية المعاصرة، دار البشير، 

 (.1/609عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي، مرجع سابق ) (10)

م 1998لقدس المفتوحة، الطبعة األوليي، غيظان، يوسف، فقه العقوبات، منشورات جامعة ا (11)

 (.19)ص

 (.21نفس المرجع السابق )ص (12)

إدريييس، عييوض، الدييية بييين العقوبيية والتعييويض فييي الفقييه اإلسييالمي، دار مكتبيية الهييالل،  (13)

 (.458م )ص1986الطبعة األولي، 



 

( 9 ) 
 

نائية عن الحنابلة ، من خالل ما سبق يمكن تعريف تنفيذ العقوبات الج(1)غصباً ونهباً وسرقة وخيانة وإتالفاً"

 -عن ارتكاب ما نهي عنه هللابأنه:"إمضاء حكم القاضي وتنفيذه على كل عدوان على نفس أو مال، للردع 

 ".وترك ما أمر به -عز وجل

 التعريف النظامي لمصطلح تنفيذ العقوبات الجنائيةثانيا :

الفقه  الجنائية، وكما هو الشأن فيأتناول في هذا المطلب التعريف النظامي لمصطلح تنفيذ العقوبات 

نوجز فيما واإلسالمي فإن شراح األنظمة قد وضعوا تعريفات للكلمات التي تكون منها المصطلح المراد تعريفه، 

 يلي تعريفات لذلك الكلمات، وذلك على النحو التالي:

 :أوال :التعريف النظامي لمصطلح التنفيذ

، ولعله فضل أن يسير على (2)لتنفيذ في نظام التنفيذ السعوديأن المنظم السعودي فلم يتطرق لتعريف ا

المنهج الثاني )المنهج الذي يرى عدم ذكر تعريف المصطلحات(، وجميل إن فعل، وذلك ألن التعريف بالمبادئ 

 .(3)مسألة فقهية يجب أن يترك أمرها لالجتهاد، والتعريف ليس من مهمة القانون، وإنما من مهمة الفقه

ومن هذه  على حقيقة التنفيذ، نستعرض تعريفات فقهاء القانون، وشراح األنظمة لتعريف التنفيذوللوقوف 

 التعريفات ما يلي:

فقد عرف مرشد اإلجراءات الجنائية السعودي التنفيذ بأنه:"إنفاذ أمر ولي األمر أو من فوضه نظاماً 

لصفة القطعية، وذلك بالتطبيق لما ورد بالتصديق على الحكم وفقاً للصالحيات واالختصاصات بعد اكتسابه ا

 .(4)بالحكم الشرعي"

وعرفه بعض شراح األنظمة السعودية بأنه:"مجموعة اإلجراءات المتنوعة التي يتبعها المختص للتأكد 

من وقوع أذاها بصفة أساسية على بدن المحكوم عليه فيحدث ألماً معنوياً أو مادياً عليه يتساوي مع اعتدائه على 

 .(5)المحمية" المصلحة

ويري جانب من الفقه السعودي أن التنفيذ هو:"إلزام المحكوم عليه بتسليم الحق المحكوم به إلي صاحبه 

 . (6)جبراً بقوة السلطان"

وهناك من عرفه بأنه:"الذي يتم بواسطة السلطة العامة في الدولة لتنفيذ حكم، أو سند تنفيذي بالقوة الجبرية 

، أو (8)، أو هو:"إجبار المدين على تنفيذ التزامه عن طريق السلطة العامة"(7)القضاء" عند االقتضاء تحت إشراف

 .(9)هو التنفيذ الذي تأمر به المحكمة بناًء على طلب المحكوم له بعد أن يصبح الحكم نهائياً"

                                                             

 (.11/443ابن قدامه، المغني، مرجع سابق، ) (1)

 ه،13/8/1433(، بتاريخ 53بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظام التنفيذ السعودي الصادر (2)

(، 1/80م )1998السيينهوري، نظرييية العقييد، منشييورات الحلبييي الحقوقييية، الطبعيية الثانييية،  (3)

التييوبخي، عبييد السييالم، مصييادر االلتييزام فييي القييانون المييدني الليبييي، مطييابع الحقيقيية، الطبعيية 

العلييوى، النظرييية العاميية لاللتييزام، نظرييية (، العبييدالوي، إدريييس 85هيي، )ص1396األولييي، 

 (.109م )ص1996العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولي، 

هييي، 1400وزارة الداخلييية، مرشيييد اإلجييراءات الجنائيييية، اإلدارة العاميية للحقيييوق، الرييياض،  (4)

 (.325)ص

ام فيي اإلشيراف عليى العضيدان، خالد بن عبد هللا بين سيعد، دور هيئية التحقييق واالدعياء العي (5)

تنفيذ العقوبات البدنية، دراسية تأصييلية تطبيقيية، رسيالة ماجسيتير، قسيم العدالية الجنائيية، كليية 

 (.6م )ص2007ه، /1428الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

لسيعودي، دار ابين آل خنين، عبد هللا بن محمد، الكاشف في شرح نظام المرافعيات الشيرعية ا (6)

م 2012هيي،/ 1433فرحييون للنشيير، الرييياض، المملكيية العربييية السييعودية، الطبعيية الخامسيية، 

م 1989(، هنيييدي، أحميييد عيييوض، أصيييول التنفييييذ، اليييدار الجامعيييية الجدييييدة للنشييير، 2/293)

 (.19)ص

ة العطوي، أحمد بن عيد جيروان، األميوال محيل التنفييذ الجبيري فيي النظيام السيعودي، دراسي (7)

تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، قسم الشريعة والقيانون، كليية العدالية الجنائيية، جامعية نيايف 

 (.13م )ص2015ه،/1436العربية للعلوم األمنية، 

 (.78)ص مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت (8)

الخليفة، ماجد بن سليمان، تيسير إجراءات التقاضي والتنفييذ، الطبعية الثانيية، الريياض، د.ن،  (9)

 (.213ه، )ص1435الطبعة الثانية، 



 

( 10 ) 
 

الذي يجريه موظف عام لتنفيذ حكم أو  أما الفقه المصري فقد عرف التنفيذ بعدة تعريفات منها أنه:"التنفيذ

سند تنفيذي آخر يعطيه القانون قوة تنفيذية وبالقوة الجبرية عند االقتضاء، وعن طريق هذا التنفيذ تنتقل الحقوق 

من نطاق التصور العقلي إلي حيز الواقع الفعلي، وال يكون السند التنفيذي مجرد تقرير نظري للحق وهو ما يؤدي 

، أو هو:"التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء (1)أجتثاء الدائن لثمرة حق" في النهاية إلي

ورقابته بناء على رغبة من عند سند مستوفي لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين 

 .(2)قهراً"

طة العامة عن طريق القضاء وعرفه الفقه السوداني بأنه:"مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بها السل

 .(3)وإشرافه بناء على طلب من بيده حكم قضائي مستوفي الشروط تسمح بوضعه موضع التنفيذ"

بينما عرفه الفقه العماني بأنه:"مجموعة اإلجراءات التي تتخذها السلطة العامة تحت إشراف القضاء، في 

 .(4)بقصد استيفاء الدائن لحقه جبراً عن المدين" مواجهة المدين بناء على طلب الدائن الذي بيده سند تنفيذي

، بناء وعليه يمكن القول أن التنفيذ مجموعة من اإلجراءات التي بواسطة السلطة، وتحت إشراف القضاء

 على سند قضائي مستوفي شروط التنفيذ.

ختصاص امن  فال يمكن للفرد بأي حال من األحوال أن يقضي حقه باالعتماد على قوته الذاتية، فالتنفيذ

 يده معتمداً بالسلطة العامة حيث اندثرت الطرق التي كانت سائدة في العصور السابقة حيث كانت الفرد يأخذ حقه 

وق لمجتمع وحقعلى مبدأ القوة.فالدولة اآلن أصبحت هي الحائزة لهذا الحق وفقاً للقانون حتى تحافظ على كيان ا

 األفراد والجماعات.

عدي ذلك ال يقتصر على إصدار القوانين والمراسيم التي تحمي الحقوق وإنما يتولذلك فإن نشاط الدولة 

يذ ين على تنفإلى تنفيذ هذه القوانين والمراسيم بواسطة أحدي سلطاتها العامة فتقوم هذه األخيرة بإجبار المد

 التزامه وذلك وفقاً للنظام المتبع للتنفيذ، بالوسائل التي حددها القانون لذلك.

 :التعريف النظامي لمصطلح العقوبةثانيا :

لم تتعرض األنظمة السعودية لتعريف العقوبة بشكل مباشر، فلم يخرج مفهوم العقوبة في النظام السعودي 

عن مفهومها في الشريعة اإلسالمية، إال أن المنظم السعودي قنن بعض الجرائم التعزيرية والتي لم تصدر 

ية، وإنما صدرت تباعاً في أنظمة )قوانين ( مستقلة يتضمن كل منها بيان النصوص المتعلقة بها في مجموعة قانون

النموذج القانوني للجريمة، وأحكامها، وعقوباتها، حيث نص نظام اإلجراءات الجزائية على أنه:"ال يجوز توقيع 

ناء على عقوبة جزائية على أي شخص إال على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، بعد ثبوت إدانته ب

، وبالتالي يتضح أن مفهوم العقوبة وفقاً لما ورد بالنظام (5)حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي"

يقع نتيجة ارتكاب من تقع عليه العقوبة ألمر محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، ويكون  السعودي هو:"جزاء

 بناء على حكم نهائي من محكمة مختصة بعد النظر في الوقائع المقدمة ضده، وثبوت إدانته".

 كما يتضح أن مفهوم العقوبة وفقاً للنظام السعودي يشمل العناصر التالية:

 سعودية.جانب التشريعي للعقوبة وأنها جزاء مقرر وفقاً لنص في أحد األنظمة الالتعريف يركز على ال -

 ال يتم توقيع العقوبة إال بناء على حكم قضائي. -

 ء القانونأما بالنسبة لتعريفات شراح األنظمة وفقهاء القانون للعقوبة، فقد اختلفت، حيث أن بعض علما

آلخر نظر كزوا على خصائصها القانونية والقضائية، والبعض انظروا إلي العقوبة من الجانب الشكلي وهؤالء ر

لى إلي العقوبة من الجانب الموضوعي، والبعض اآلخر جمع بين الجانب الموضوعي والشكلي وتفصيل ذلك ع

 النحو التالي:

 :التعريفات التي ركزت على الجانب الشكلي .1

زاء الذي يقرره القانون لمصلحة المجتمع فالذين نظروا إلي الجانب الشكلي للعقوبة عرفوها بأنها:"الج

                                                             

هيكيييل، عليييي أبيييو عطيييية، التنفييييذ الجبيييري فيييي قيييانون المرافعيييات المدنيييية والتجاريييية، دار  (1)

 (.2-1م )ص2008المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة دار المعيارف، القياهرة،  (2)

 (.111م )ص1966الطبعة الخامسة،  

عمر، محمد الشيخ، قانون اإلجراءات المدنية، أحكام العفيو وإجيراءات التنفييذ، بيدون تياريخ،  (3)

 (.2/20بدون دار نشر، الطبعة السابعة، )

م 2012، محمييد نصيير، أحكييام وقواعييد التنفيييذ، دار الراييية، عمييان، الطبعيية األولييي، محمييد (4)

 (.12)ص

 ه،.1435سنة  ( من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر3( المادة )5)



 

( 11 ) 
 

، كما عُرفت بأنها:"جزاء جنائي يتضمن إيالماً (1)على كل من ارتكب فعالً أو امتناعاً يعده القانون جريمة"

، كما عرفها البعض (2)مقصوداً يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة"

 .(3)رره القانون، ويوقعه القاضي على شخص تثبت مسئوليته عن الجريمة"بأنها:"الجزاء الجنائي الذي يق

 التعريفات التي ركزت على الجانب الموضوعي .2

أما من عرفها من الجانب الموضوعي فقد عرفها بأنها:"األلم الذي ينبغي أن يلحق الجاني لمخالفته أوامر 

 .(4)ء به"ونواهي القانون، وذلك إلصالح سلوكه وردع الغير عن االقتدا

وهناك من عرفها بأنها:"إيالم قسري مقصود، يحمل معني اللوم األخالقي، واالستهجان االجتماعي، 

ويستهدف أغراضاً أخالقية ونفعية، محدد سلفاً بناء على قانون، تنزله السلطة العامة في مواجهة الجميع، بحكم 

 .(5)ب وهذه األخيرة"قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، بالقدر الذي يتناس

فاعل الجريمة، وأثرها المباشر هو تحقيق اإليالم، فاإليالم  كما عرفها البعض اآلخر بأنها:"تأديب يتكبده

ال يمكن فصله عن فكرة العقوبة في ذاتها، بل إن اإليالم هو ما يميز العقوبة عن غيرها من النظم التأديبية، 

فجوهر العقوبة في القوانين الوضعية هو اإليالم واإليذاء المقصود لمن تنزل به، ويتحقق اإليالم عن طريق 

المساس بحق من توقع عليه، ويعني المساس بالحق الحرمان منه، كله أو جزء منه، أو فرض قيود عليه حين 

، وهناك من عرفها بأنها:"تطهير النفس من شوائبها أي من الخلل النفسي الذي أفضي بصاحبها إلي (6)استعماله"

، كما عرفها البعض بأنها:"جزاء (7)ل"درجة الجريمة، وذلك كي ال يعود إلي ارتكاب جريمة أخري في المستقب

تقويمي، ينطوي على إيالم مقصود ينزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحملها بناء على حكم قضائي يستند إلي نص 

 .(8)قانوني يحددها ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة، أو مصلحة له، أو ينقصها، أو يعطل استعمالها"

 :لجانب الموضوعي والشكليالتعريفات التي ركزت على ا .3

هناك من جمع بين الجانب الشكلي والجانب الموضوعي حيث عرف العقوبة بأنها:"انتقاص أو حرمان 

المحكوم عليه من كل أو بعض حقوقه أو مزاياه يتضمن إيالماً يناله كأثر قانوني لجريمته يتم توقيعه وفق 

 .(9)إجراءات خاصة، وبمعرفة جهة قضائية"

بد من عريفات السابقة يتضح أن العقوبة جزاء لجريمة ارتكبت في حق الفرد والمجتمع، والمن خالل الت

لجزاءات اتوافر أركان الجريمة حتى تثبت مسئولية الجاني، والعقوبة جزاء له طابع جنائي، وبذلك تتميز عن 

 لعقوبة بنصاوكذلك تقرر  القانونية األخرى التي ليس لها هذا الطابع، مثل التعويض المدني والجزاء اإلداري،

 وقيع عقوبةتفي النظام تطبيقاً لمبدأ شرعية العقوبات، فال يجوز توقيع عقوبة غير مقررة بمقتضي النظام، أو 

 قصى.تزيد على الحد األقصى المقرر في النظام إال في األحوال التي يجيز فيها النظام تجاوز الحد األ

اإلسالمية والنظام، أن النظام يتفق في الظاهر مع الشريعة في كما يتضح من تعريف الجريمة في الشريعة 

تعريفه للجريمة، من حيث إنها توجب عقوبة على من يخالف النظام تبعاً لمصلحة الجماعة، وإن كان النظام 

كانت يختلف مع الشريعة اإلسالمية في أنه يفرق بين الجريمة والجناية، فالجناية في النظام ال تكون جريمة إال إذا 

                                                             

( القهييوجي، علييي عبييد القييادر، والشيياذلي، فتييوح عبييد هللا، شييرح قييانون العقوبييات، دار الهييدي 1)

 (.618م، )ص1999الطبعة الرابعة، للمطبوعات، القاهرة، 

 (.303)ص مرجع سابق( أبو عامر، محمد زكي، قانون العقوبات، 2)

( ثروت، جالل، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصيري، منشيأة المعيارف، اإلسيكندرية، 3)

 (.421م، )ص1979د.ط، 

ر العربييي، القيياهرة، الطبعيية ( عبييد، رؤوف، مبييادئ القسييم العييام فييي القيانون العقييابي، دار الفكيي4)

 (.763م، )ص1979الرابعة، 

( بييالل، أحمييد عييوض، مبييادئ قييانون العقوبييات المصييري، القسييم العييام، دار النهضيية العربييية، 5)

 (.713القاهرة، د.ط، د.ت، )ص

( الخنيزان، منصور بن صالح، شخصية العقوبة في الشريعة والنظام السعودي وتطبيقاتهيا فيي 6)

ية وديييوان المظييالم، رسييالة ماجسييتير، جامعيية نييايف العربييية للعلييوم األمنييية، المحيياكم الشييرع

 (.49ه،، )ص1425الرياض، 

( بهنام، رمسييس، الجريمية والمجيرم والجيزاء، منشيأة المعيارف، اإلسيكندرية، الطبعية الثانيية، 7)

 (.581م )ص1976

لشيييريعة اإلسيييالمية ( الصييييفي، عبيييد الفتييياح مصيييطفي، األحكيييام العامييية للنظيييام الجنيييائي فيييي ا8)

 (.483م، )ص2004والقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، 

 (.320م، )ص1999( سالمة، مأمون محمد، قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة، 9)
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جسيمة، فإن لم تكن كذلك فهي إما جنحة أو مخالفة بحسب درجة الجسامة، وعلي أية حال فإنها توجب عقوبة 

 .(1)تعزيرية يحددها النظام بما يتناسب وحجم الجناية، أما الشريعة فال تفرق بينهما فهما بمعني واحد

 ثالثا :التعريف النظامي لمصطلح الجنائية:

الفعل اإليجابي أو السلبي المعاقب عليه بالقانون، أو ذلك السلوك المهدر لمصالح  الجناية في النظام هي

 .(2)الجماعية، أو المخالف ألهداف االستقرار، أو العدل الذي يستوجب توقيع عقوبة جنائية

وعرفها بعض شراح القوانين الوضعية بأنها:"كل فعل أو امتناع مستوجب للمسئولية الجنائية تكفل القانون 

 .(3)ببيانه وفرض عقوبة على مرتكبيه"

وعرفها آخرون بأنها:"فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً 

 .(4)احترازياً"

فلفظ الجناية كمصطلح لم يرد في القانون إال ليدل على قسم من أقسام الجريمة في القانون وهي 

 .(5)ثالثة:جنايات، وجنح، ومخالفات

يث حفالقانون استخدم لفظ الجريمة ليرادف لفظ الجريمة في الشريعة اإلسالمية عند بعض الفقهاء، 

 يطلقون أحياناً لفظ الجريمة على األطراف بدل لفظ الجناية.

لجزاء نستنتج من كل ذلك أن المراد بمصطلح تنفيذ العقوبات الجنائية في نطاق األنظمة هو:"إنفاذ ا

ن ناًء على مبكاب جريمة عبر السلطة العامة المختصة بالدولة، وتحت إشراف القضاء ورقابته الجنائي نتيجة الرت

 بيده حكم قضائي مستوفي الشروط تسمح بوضعه موضع التنفيذ".

 المطلب الثاني

 التعريف الفقهي والنظامي لمصطلح التقنية الحديثة

 التعريف الفقهي لمصطلح التقنية الحديثةأوال :

ال يختلف المعني اللغوي عن المعني االصطالحي، فالحديث:عكس القديم، وإنما قيدت التقنية بالحديثة 

 ً فعلي سبيل  -رحمهم هللا -احترازاً من التقنيات القديمة التي كانت موجودة في الزمن القديم وأدركها أسالفنا

ت موجودة في العصور المتقدمة وهي بال شك المثال:البوصلة، وهي ما يعبر عنه الفقهاء قديما ببيت اإلبرة، كان

تقنية تفيد في معرفة االتجاهات، وكذلك العدسة المكبرة أو المنظار المكبر كانت موجودة في السابق بصورة 

 .(6)بدائية ال على ما هي عليه اآلن، فإن تكبيرها لألشياء فاق ماليين المرات

ليه التقدم العلمي في مختلف المجاالت، وعلي كافة فالتقنية مصطلح شامل يعني استخدام كل ما يتوصل إ

الجوانب التي ترتبط بتنظيم وإدارة وتشغيل العملية اإلنتاجية أو الخدمية ككل متكامل في أي من القطاعات 

 .(7)االقتصادية أو الخدمة في مجتمع ما

التقنية الحديثة استخدام ، وتشمل (8)فالتقنية أداة تساعدنا على إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة

األدوات، اآلالت، والمواد، واألساليب، ومصادر الطاقة، لكي تجعل العمل ميسوراً، وأكثر إنتاجيه، وتستخدم كلمة 

التقنية أحياناً لوصف استخدام معين كالتقنية الطبية، والتقنية الصناعية، والتقنية العسكرية، تهدف كل واحدة من 

 .(9)أهداف محددة وتطبيقات بعينها، كما أن لها أدوات ووسائل لتحقيق هذه األهدافالتقنيات المتخصصة إلي 

                                                             

 (.1/57مرجع سابق، )، التشريع الجنائي اإلسالمي، رعبد القادعودة،  (1)

 (.120ثروت، جالل، النظرية العامة لقانون العقوبات، طبعة مؤسسة الثقافة الجامعية )ص (2)

الييدميني، مسييفر غييم هللا، الجناييية بييين الفقييه اإلسييالمي والقييانون الوضييعي، دار طيبيية للنشيير  (3)

 (.32 -31ه، )ص1402والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، 

 (.32نفس المرجع السابق )ص (4)

الحياري، معن أحمد، اليركن الميادي للجريمية، منشيورات الحلبيي الحقوقيية، الطبعية األوليي،  (5)

 (.22م )ص2011

آل الشيخ، هشام عبيد المليك، أثير التقنيية الحديثية فيي الخيالف الفقهيي، الطبعية األوليي، مكتبية  (6)

 (.15ه، )ص1427الرشد، 

 (.13نفس المرجع السابق، )ص (7)

، يحي، طرائق تدريس التربية اإلسالمية، وأسياليبها وتطبيقاتهيا العلميية، الخوالدة، ناصر، عيد(8)

 (.211م )ص2001دار حنين، األردن، مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة األولي، 

الحربييي، محمييد بيين جييازي بيين مرجييي الرويثييي، التقنييية الحديثيية فييي تنفيييذ العقوبييات البدنييية،  (9)

م 2016الشريعة، الجامعة اإلسيالمية، المدينية المنيورة،  دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  كلية

 (.24)ص
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ا إذ أن هذ هذا التعريف الذي ركز على الغرض والهدف من التقنية الحديثة في الفقه اإلسالمي يجد قبوالً 

 خرى.المصطلح غير معروف فقهاً ألنه مصطلح مرتبط بعلوم أخرى يمكن أن يجد تعريفاً في العلوم األ

غرض ولكن الفقه اإلسالمي ال يمانع من استخدام التقنيات الحديثة في شتى المجاالت طالما كان ال

الفقه  مشروعاً، وبالتالي فإن المفهوم لهذا المصطلح طالما كان موافقاً للغرض فيمكن األخذ به في نطاق

 اإلسالمي.

 التعريف النظامي لمصطلح التقنية الحديثةثانيا :

ة األقطار العربية المصدرة للبترول )األوبك( التقنية الحديثة بأنها:"مصطلح شامل يعني عرفت منظم

استخدام كل ما يتوصل إليه التقدم العلمي في مختلف المجاالت ويعي كافة الجوانب التي ترتبط بتنظيم وإدارة 

 .(1)ة أو الخدمية في مجتمع ما"وتشغيل العملية اإلنتاجية أو الخدمية ككل متكامل في أي من القطاعات االقتصادي

وقيل هي:إحكام المعلومات من جهة سرعة الحفظ وجودة التخزين، وسرعة الوصول إلي المعلومات، 

وسهولة التعامل معها، وسهولة تبادل المعلومات بين العاملين باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والتقني هو:الفرد 

يا لعمل موضوع تخصه وتسمح له معارف وخبراته بالقدرة على تطور الذي يدرس المبادئ األساسية لتكنولوج

 .(2)عمله، فهو غالباً ما يسعي إلي زيادة معارفه في مجال تخصصه

كما ورد تعريفها في معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات أن التكنولوجيا )التقنية( هي:مصطلح عام 

تلف مجاالت التعليم والمعرفة من خالل معرفتها وتطبيعها، يشير إلي استخدام التقنية االستخدام األمثل في مخ

 . (3)وتطويعها لخدمة اإلنسان ورفاهيته

وهي تعني تلك األجهزة واآلالت والمواد التي تستخدم في عمليات خزن ومعالجة واسترجاع وبث 

ها، والوسائل المعلومات، وتشمل هذه التقنيات الحاسب اآللي والمصغرات، واألجهزة المستخدمة في إنتاج

، وعُرفت بأنه:"عبارة عن (4)السمعية والبصرية، وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في مجال المعلومات

، وعرفها البعض اآلخر (5)مجموعة من اآلالت االلكترونية صنعها اإلنسان لخدمة أغراضه اليومية"

واآلالت والمواد التي تستخدم في عمليات خزن ومعالجة واسترجاع وبث المعلومات، وتشمل هذه  بأنها:"األجهزة

التقنيات الحاسب اآللي، والمصغرات، واألجهزة المستخدمة في إنتاجها والوسائل السمعية والبصرية وغير ذلك 

 .(6)من األجهزة التي تستخدم في هذا المجال"

 :(7)تدور في مجملها حول عدة أمور من خالل ما سبق يتضح أن التقنية

 أن التقنية استخدام ألدوات حديثة االكتشاف. .1

 أن التقنية غير محصورة بمواد أو أدوات معينة، بل قد يستجد على الناس ما هو من التقنية. .2

 أن ثمرة التقنية هي تطوير وتسهيل وإتقان ما يقوم به اإلنسان من أعمال  .3

بيق ولها أكثر من تعريف، وعليه يمكن تعريفها بأنها التطور وتط فالتقنية مصطلح متداخل ومتشابك

أ جة عن الخطاألدوات وإدخال اآلالت والمواد والعمليات التلقائية التي تساعد على حل المشاكل البشرية النات

 البشرى، أي أنها استعمال األدوات والقدرات المتاحة لتحسين أدائه ودقته.

 المطلب الثالث

 هي والنظامي لمصطلح الردع والزجرالتعريف الفق

 أوال :التعريف الفقهي لمصطلح الردع والزجر

                                                             

م، والبنييك اآللييي 1983منظميية األقطييار العربييية )األوبييك( مصييطلحات الطاقيية، مييادة التقنييية،  (1)

للعليوم  زالسعودي للمصطلحات )باسم( التابع لإلدارة العامة للمعلومات بمدينة الملك عبد العزي

 (.142532(، رقم )142533التقنية، المصطلح )

هييي، 1431فالتييه، محمييد أحمييد، التقنيييات اإللكترونييية، مكتبيية دار الزمييان، الطبعيية األولييي،  (2)

 (.55)ص

 (.279، مصطلحات المكتبات والمعلومات، )صرقاري، عبد الغفو (3)

جييرجيس، جاسييم محمييد، القاسييم، بييديع، مصييادر المعلومييات فييي مجييال اإلعييالم واالتصييال  (4)

 (.10الجماهيري، سلسلة المعلومات والحاسب اآللي، القاهرة )ص

 (.17م )ص2001علي، بشير، مقدمة في عالم الحاسب اآللي، الطبعة الثانية، مالطا،  (5)

مة للنشير والتوزييع، األردن، عميان، الطبعية الفار، محمد جمال، المعجيم اإلعالميي، دار أسيا (6)

 (.101م )ص2006األولي، 

بيين سييبيل بيين عييايض، أثيير التقنييية الحديثيية علييى أحكييام النكيياح، رسييالة  الرشيييدي، عبييد هللا (7)

 (.16م )ص2011ماجستير، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة القصيم، 
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 :التعريف الفقهي للزجر .1

لنفوس في الفقهاء مفهوم الزجر في مواضع عديدة، وقد ورد في مجال التربية السلوكية، وتهذيب ا استعمل

 الشريعة اإلسالمية، وذكر كثيراً في باب العقوبات في الفقه اإلسالمي، وذلك على النحو التالي:

 :تعريفه في مجال التربية والسلوك .أ

الشريعة، ومنع العامة عن مثل حاله، وحثهم على  وهو عبارة عن منع المكلف من السلوك المخالف آلداب

 .(1)محاسن األخالق

ب منع يتناسويتضح من هذا التعريف تقديم المنع على الحث ألن الزجر أميل إلي الشدة منه إلي اللين، وال

 القبيح.ومع الشدة أكثر وإن كان الحث ال ينافيها، وهو لفظ عام يشمل المكلفين وغيرهم، والزجر عن الجيد 

 لتعريف.اولفظ المكلف معناه:البالغ العاقل، وخرج به الصغير والمجنون فهما غير مكلفين فال يشملهما 

 ية.السلوك المخالف:خرج به المنع من السلوك الصواب، فهذا ال يتناسب مع قواعد الشريعة اإلسالم

 آداب الشريعة:خرج به اآلداب المعروفة عرفاً.

 تحقق الزجر بمجرد منع الشخص، وإنما باعتبار العامة بحاله.ومنع العامة عن مثل حاله:فال ي

له  وحثهم على محاسن األخالق:المنع من الخلق الذميم يجعل المكلف يسلك السلوك الحميد وفيه دفع

 اللتزام مكارم األخالق.

 :تعريفه في مجال العقوبات .ب

ن كالمهم في مواضع كثيرة لم أقف في كتب الفقهاء القدامى على تعريف محدد للزجر، وإنما فهم م

 .(2)أنه:النهي والردع والمنع للجاني من معاودة الجريمة، ومنع غيره من اإلقدام عليها

لنفس  فالمنع يكون لفاعل الجريمة من تكرارها، ومن يشهد عقوبته يمنع نفسه من فعلها رهبة من نيله

ة أمر معني المنع، فالمنع من الجريم الجزاء، وهذا التعريف لم يتطرق إلي الحث ولكن يمكن استخالصه من

 بتركها وحث على فعل الخير.

اتهم عنه والعلماء المعاصرون استعملوه على نحو ما استعمله القدامى، ولم يختلف معني الزجر في تعريف

 في كالم القدامى، وهذه بعض تعريفات المعاصرين:

 .(3)ة، ومنع غيره من ارتكابهاعرفته الموسوعة الفقهية بأنه:"منع الجاني من معاودة الجريم

وعرفه البعض بأنه:"ردع المجرم نفسه عن معاودة الجرم، وكذلك ردع غيره إذا رأي العقوبة وعاين 

 ، وهذا التعريف ال يختلف عن سابقه في المعني.(4)جزاء الجرم"

 .(5)وعرف بأنه:"هو التصرف عن الشيء لخوف الذم والعقاب"

والصرف هو المنع وهو لفظ عام يشمل الفرد والجماعة، فالفرد المزجور يصرف مباشرة، وغيره 

يتضح ليصرفون بطريق االعتبار واالتعاظ، ولكنه لم يبين الشيء الممنوع ال بذكر اسمه وال أحد أوصافه، 

 ه.لر إيضاحاً المعني، وأكثالتعريف أكثر، وهذا التعريف ال يغاير ما سبقه، وغنما التعريفان السابقان أشمل في 

ًء دل ولعل ما نتوصل إليه من خالل ما ذكر من معان للزجر أن صفة الشدة والغلظة مرافقة للزجر سوا

 .مة التهديدقعلى النهي أو الطرد، فالزجر في االصطالح الفقهي فيه تنويه بالعقاب اآلجل وهذا بحد ذاته يمثل 

 التعريف الفقهي للردع: .2

 ح عدة تعاريف، أذكر منها اآلتي:للردع في االصطال

 .(6)هو الكف والمنع عن فعل أمر ما .أ

                                                             

(، العز بن عبد السالم، قواعد األحكيام فيي مصيالح 5/900أنظر:الغزالي، إحياء علوم الدين ) (1)

(، ابين مفليح، اآلداب الشيرعية والمينح 28/116(، ابن تيمية، مجموع الفتياوى )1/263األنام )

 (.1/277المرعية )

(، ابيين قداميية، المغنييي، مرجييع سييابق 7/85أنظر:الكاسيياني، بييدائع الصيينائع، مرجييع سييابق ) (2)

(، البكييري، إعانيية الطييالبين 2/291لييدواني، مرجييع سييابق )(، النفييراوي، الفواكييه ا12/413)

(4/280.) 

 (.12/256الموسوعة الفقهية الكويتية ) (3)

 (.34اليوسف، وجوب تطبيق الحدود الشرعية )ص (4)

بخيياري، عيياطف كامييل، تفسييير ابيين فييورك ميين أول سييورة األحييزاب إلييي أول سييورة غييافر،  (5)

 (.185المكرمة )ص رسالة ماجستير، جامعة األم القرى، مكة

جنيدي، محمد سعيد أسبر بيالل، الشيامل فيي عليوم اللغية ومصيطلحاتها، الطبعية األوليي، دار  (6)

 (.505العودة، بيروت )ص



 

( 15 ) 
 

وهذا التعريف المختصر يرجع إلي معني الردع في اللغة، وهو تعريف عام، فهو يشمل الردع عن كل 

، وارتكاب المحرمات، وسائر وجحود وحدانيته -عز وجل-فعل مرتعه وخيم ونهايته أليمة، كاإلشراك باهلل

الفواحش والمنكرات التي تمنع عن الفوز بالخيرات، وهذا هو الردع المحمود، ويشمل الردع عن فعل الخيرات 

والطاعات التي ترفع بها الدرجات في جنة عرضها األرض والسماوات، كما فعل صناديد قريش الذين حاولوا 

لمذموم، والمعبر عنه في القرآن الكريم ب، )الصد(، والصد في ردع المسلمين عن كل خير، وهذا هو الردع ا

 .(1)اللغة:صرف الغير عن الشيء ومنعه عنه، يقال:صده عن األمر يصده صداً:منعه وصرفه

ٌل قِتَا عن تفسيره لقوله تعالي:﴿يَْسأَلُونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه قُلْ  -رحمه هللا -(2)قال اإلمام الطبري

ِ َوكُْفٌر بِهِ  فِيهِ  ، ومعني الصد عن الشيء:المنع منه، والدفع عنه، ومنه قيل:صد فالن (3)﴾َكبِيٌر َوَصدٌّ َعن َسبِيِل َّللاَّ

 .(4)بوجهه عن فالن، إذا أعرض عنه فمنعه من النظر إليه

  .  (5)هو توقيع عقاب على مرتكب الجريمة لمنع اآلخرين من ارتكابها .ب

ريف، إال هذا النحو ليس على ما ينبغي، ألن الردع أوسع دائرة مما جاء في هذا التع وتعريف الردع على

نه المراد م أو أن يكون -أعني بيان معني الردع بالعقوبة -أن يكون المقصود منه تعريف الردع المقيد بالعقوبة

 بيان معني الردع في اصطالح الفقهاء أو رجال القانون أو غيرهم.

لردع هما عماد السياسة العقابية المتوازنة في الشريعة اإلسالمية، فالعقوبات زواجر الخالصة:الزجر وا

قصد بها الردع الخاص والردع العام، وهي في ذات الوقت غايتها إصالح الجاني وتأهيله للعودة راشداً إلي الهيئة 

رات، وهي في ذات الوقت االجتماعية، والحدود الشرعية عقوباتها غليظة زاجرة، ألن جرائمها تنتهك الضرو

 .(6)مانعة وقائية

يتبدي ذلك في آية حد السرقة بعبارة النص وفحواه اللذان يفيدان الزجر والمنع، إذ قال تعالي:﴿السَّاِرُق 

نَ  َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكااًل  ِ﴾ ِمِّ َّللاَّ
الوقائي؟ ألن النكال  ، فعبارة النص صريحة في المنع(7) 

يعني:المنع، أما الزجر فواضح في فحوي قوله تعالي:جزاء بما كسبا"، ومما يحقق الردع العام تشريع عقوبة 

نَ  )التشهير( التعزيرية، بل هي عقوبة مكملة لحد الزنا أيضاً لقوله تعالي:﴿َوْليَْشَهدْ َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ   .(8) اْلُمْؤِمنِيَن﴾ ِمِّ

رة الحكام:"ويجوز تجريد المعزر من ثيابه، إال ما يستر عورته، وإشهاره في الناس، والنداء وفي تبص

 .(9)ويجوز تسديد وجهه عند األكثرين" -ال لحيته -عليه عند تكرره منه وعدم إقالعه عنه، ويجوز حلق شعره

ل بالثقة والتي تنطوي على ويعتبر التشهير عقوبة تكميلية يمكن للقاضي فقهاً تقريرهاً في الجرائم التي تخ

قدر من الوضاعة مثل شهادة الزور وإدمان السرقة بطريق النشل أو المخادعة، أو في الجرائم التي تسبب خطراً 

كان يعاقب  - -على حياة العامة وأموالهم من مثل تلويث موارد المياه أو البيئة ونحوها، وقد روي أن سيدنا عمر

                                                             

(، ابن منظيور، لسيان العيرب، مرجيع 279الراغب األصفهاني، المفردات، مرجع سابق )ص (1)

 (.3/245سابق )

كانيت والدتيه بآُمييل  -رحمييه هللا –غاليب الطبيري ( هيو محميد بين جرييير بين يزييد بين كثييير بين 2)

 وقد استوطن بغداد وأقام بها حتى وفاته، سينة(، م839ه،/ 224) عاصمة إقليم طبرستان، لسنة

ليه العدييد مين المؤلفيات منها:جيامع البييان فيي تأوييل القيرآن، وتياريخ األميم (، م923ه،/ 310)

أحكييام شيرائع اإلسييالم، والخفييف فييي  والمليوك، وذييل المييذيل، واخيتالف علميياء األمصيار فيي

أحكام شرائع اإلسيالم، وغيرهيا، لترجمتيه أنظير:ابن كثيير، الحيافظ بين كثيير الدمشيقي، البدايية 

 (.165 -11/146) م1979، بيروت، لبنان، 3والنهاية، مكتبة المعارف، ط

 (.217سورة البقرة، اآلية ) (3)

 (.4/300الطبري، جامع البيان، مرجع سابق ) (4)

داود، محمد محمد، معجم التعبيير االصيطالحي فيي العربيية المعاصيرة، دار غرييب للطباعية  (5)

 (.99م )ص2003والنشر، القاهرة، 

(، ابن عابدين، حاشيية ابين عابيدين، مرجيع 9/4221الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق ) (6)

رحون، تبصرة الحكيام، (، ابن ف3/221(، السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق )4/3سابق )

 (.704(، الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى )ص2/116مرجع سابق )

 (.38سورة المائدة، اآلية ) (7)

 (.2سورة النور، اآلية ) (8)

(، ابيين سييلمون، العقييد الميينظم للحكييام، 2/224ابيين فرحييون، تبصييرة الحكييام، مرجييع سييابق ) (9)

 (.2/267ه، )1301بهامش تبصرة الحكام، 
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 .(1)بأن يطاف بهشاهد الزور بالجلد والتشهير 

 -باهلل وعليه يكون الردع محمود وذلك في حال الردع عن كل فعل مرتعه وخيم ونهايته أليمة، كاإلشراك

لفوز اوجحود وحدانيته، وارتكاب المحرمات، وسائر الفواحش والمحرمات والمنكرات التي تمنع عن  -عز وجل

لدرجات في عمل الخيرات والطاعات التي ترفع بها ا بالخيرات، أما الردع غير المحمود"المذموم"فهو الردع عن

 جنة عرضها السماوات واألرض، كما يفعل البعض الذين يحاولون ردع المسلمين عن كل خير، وهو الردع

 المعبر عنه بالصد.

 ثانيا :التعريف النظامي لمصطلح الزجر والردع

 :التعريف النظامي لمصطلح الزجر .1

، (2)النظام عن تعريفه في الفقه اإلسالمي، فالزجر هو المنع والنهي واالنتهارال يختلف معني الزجر في 

فالزجر يكون بقصد المنع والنهي يكون غالباً بصوت مصحوب بحدة وغضب، وقد يؤدي إلي طرد المزجور 

ر وإبعاده عن مكانه، عقوبة له، أو استخفافاً به، أو ألي أمر آخر، وال يخلو في األعم من صياح بالمزجو

 .(3)مصحوب الغضب

، أما فالزجر في اآلداب والسلوك هو معني عام يشمل التهذيب عن فواحش األخالق وعموم السلوك السيئ

ن بينهما الزجر في العقوبات فهو معنى خاص بزجر الناس عن الجرائم والجنايات، وهي أيضاً سلوك خبيث، فيكو

إن إلي عموم المعنى اللغوي منه في العقوبات وعموم وخصوص، وبذلك يكون معنى الزجر في اآلداب أقرب 

 كان في العقوبات على غرار المغني اللغوي ولكن مع خصوصية المحل.

ل وعليه يمكن تعريف الزجر في النظام بأنه:"منع الفرد والجماعة من فعل المحظور وحقهم على فع

 المأمور".

 التعريف النظامي لمصطلح الردع: .2

 قسمين هما:أن مصطلح الردع ينقسم إلي 

 :الردع الخاص .أ

يقصد بالردع الخاص التأثير الذي تحدثه العقوبة في شخصية الجاني بحث ال يعود إلي ارتكاب الجريمة 

مرة ثانية، وذلك عن طريق استئصال عوامل اإلجرام الكامنة فيه، وللردع الخاص طابع فردي إذ يتجه إلي 

، أو هي تقويم المجرم بعالج (4)بينها وبين القيم االجتماعيةشخص بالذات ليغير من معالم شخصيته ويحقق التالف 

الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخصه واستئصالها بالوسائل واألساليب المناسبة من خالل مدة تأهيله لمنعه من 

 .(5)العودة إلي اإلجرام مرة أخرى وإدماجه بالمجتمع ليصبح عضواً صالحاً فيه

الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخص المجرم بإزالة أسبابها سواء  فوظيفة الردع الخاص هي عالج

كانت نفسية أم جسمية أم اجتماعية، لمنعه من العودة الرتكاب الجريمة مرة أخرى، لذلك فهو يتسم بالطابع 

دة الفردي ألنه يتجه إلي شخص المجرم بإزالة أسبابها سواء كانت نفسية أم جسمية أم اجتماعية، لمنعه من العو

الرتكاب الجريمة مرة أخرى، لذلك فهو يتسم بالطابع الفردي ألنه يتجه إلي شخص المجرم بالذات ليغير من 

معالم شخصيته، بما يحقق التآلف بينه وبين المجتمع من خالل القضاء على أسباب وعوامل الخطورة اإلجرامية 

دف جميعها إلي إعادة إدماجه بالمجتمع من لديه بإصالحه وتأهيله ضمن برامج إصالحية وتهذيبية وتعليمية ته

 .(6)جديد

ق أيضاً وإذا كان الردع الخاص ينشد الهدف اإلصالحي للعقاب عن طريق تثقيف المحكوم عليه، فإنه يتحق

ريمته ر بأسباب جالمحكوم عليه لأللم الفعلي للعقوبة في السجن، وقد يكون هذا األلم دافعاً له للتفكي بما يذوقه

حلة لم إلي مروالندم عليها، وبالتالي يكون دور السجن في هذه الحالة عبارة عن نقل المحكوم عليه من مرحلة األ

 المذاق الفعلي له.

                                                             

 (.16/145السرخسي، المبسوط، مرجع سابق ) (1)

، الزجيير والعيافيية والطيييرة فييي الشييعر الجيياهلي، مجليية مجمييع اللغيية محييالو، أحمييد عبييد الميينع (2)

 (.421م )ص2011( 2(، العدد )86العربية، دمشق، سوريا، المجلد )

أحمييد حسييين، أسييلوب الييردع فييي القييرآن الكييريم، رسييالة دكتييوراه، كلييية  الزيييوت، عبييد هللا (3)

 (.32م )ص2008الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك، األردن، 

 (.98حسني، محمود نجيب، دروس في علم اإلجرام والعقاب، دار النهضة العربية )ص (4)

الطبعيية الخامسيية، النسيير الييذهبي الحسيييني، عميير الفيياروق، أصييول علييم اإلجييرام والعقيياب،  (5)

 (.411م )ص2004للطباعة، القاهرة، 

الحسيييني، عمييار، وظييائف العقوبيية دراسيية مقارنيية بييين الشييريعة والقييانون الوضييعي، مرجييع  (6)

 (.334سابق )ص
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 الردع العام: .ب

ناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب بسوء عاقبة اإلجرام كي ينفرهم بذلك يقصد بالردع العام إنذار ال

، فهو في حقيقته إشعارا موجه إلي عموم الناس لمنعهم من االقتداء بالمجرم ليتجنبوا بذلك ألم العقوبة الذي (1)منه

ريمة عن طريق يلحق بهم إذا أقدموا على اقتراف الجريمة، أو هو تخويف أفراد المجتمع من سلوك سبيل الج

إنذارهم بإنزال العقوبة بهم إذا ما خالفوا النص التجريمي، ويقوم الرد على فكرة األثر النفسي التهديدي الذي 

، أو مواجهة الدوافع اإلجرامية (2)تحدثه العقوبة على النفس، بحيث يشكل باعثاً مانعاً يقف أمام البواعث اإلجرامية

 .(3)معها أو ترجح عليها فال تتولد الجريمة"بآخري مضادة لإلجرام حتى تتوازن 

 س، بدوافعوفكرة الردع العام تقوم على مواجهة الدوافع اإلجرامية النفسية التي تتوافر لدي معظم النا

 أخرى مضادة لتلك الدوافع كي تتوازن معها أو ترجح عليها لمنع قيام الجريمة.

لفقه في مجال العقوبات الجنائية ونطاقها في االمبحث الثاني:مشروعية استخدام التقنيات الحديثة 

 اإلسالمي واألنظمة الجنائية السعودية، وفيه مبحثان كما يلي:

 المطلب األول

سالمي مشروعية استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية وخصائصها في الفقه اإل

 واألنظمة الجنائية السعودية

 :سالميلتقنيات الحديثة وخصائصها في مجال العقوبات الجنائية في الفقه اإلأوال :مشروعية استخدام ا

 :مشروعية استخدام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالمي .1

لقد أمر الشارع الحكيم باإلحسان في كل شيء حتى في ذبح الحيوان، ولذلك على مستوفي القصاص أن 

 -ذ بها العقوبة باإلحسان، وذلك بأن تؤدي إلي القتل بأسرع وقت من غير تعذيب، وهذه المسألةيختار اآللة التي تنف

تدور بين الفقهاء حول طريقتين:إما بآلة حادة كالسيف كما يري بعض الفقهاء، أو القتل  -وهي وسيلة القصاص

ول من شاهق فعل به مثل ذلك، وإن بمثل ما قتل به، فإن قتل بمثقل قتل به، كما يري الفريق اآلخر، إن رمي المقت

حبسه ومنعه من الطعام حتى مات، يحبس الجاني ويمنع من الطعام إلي أن يموت، وقد استثنوا من ذلك بعض 

حاالت القتل التي تعتبر وسيلتها محرمة، كالسحر واللواطة، فيقتل القاتل بهما بالسيف، وفي قول:يقتل بمثل فعله، 

، ومع تطور البشرية في (4)ل اللواطة تدخل في دبره خشبة مثل آلته إلي أن يموتولكن بوسيلة غير محرمة، فبد

العصر الحديث، ظهرت أيضاً وسائل حديثة في تنفيذ العقوبة، مثل الشنق، والمقصلة، والكرسي الكهربائي، 

القانون الجنائي، والحقن بالمواد الكيماوية، وتعرضت هذه الوسائل النتقادات جانب كبير من العلماء، وفقهاء 

والعاملين في مجال مكافحة الجريمة من اإلصالحيين، وأضحت مع بداية القرن العشرين موضوعاً أساسياً 

لكتابات الفقهاء وعلماء اإلجرام والعقاب والفالسفة والمفكرين، كما رد فقهاء آخرون على الحجج التي ساقها 

 لنحو التالي:معارضو هذه العقوبة ومنتقدوها، وتفصيل ذلك على ا

 :القول األول:القائلون بمنع تنفيذ العقوبات الجنائية بالوسائل الحديثة

، إلي أن القصاص يكون بالسيف، ويمنع أن يقتص بغيره، (6)، وهو المذهب عند الحنابلة(5)ذهب الحنفية

 .(7)قال شيخي زاده الحنفي:"وال قصاص إال بالسيف سواء قتله به أو بغيره"

:"وال يجوز استيفاء القصاص إال بالسيف أو السكين، حتى إن من أحرق رجالً بالنار (8)ةوقال ابن الشحن

                                                             

 (.235حسني، محمود نجيب، دروس في علم اإلجرام والعقاب، مرجع سابق )ص (1)

 (.587م )ص1979القسم العام، دار الفكر العربي،  سالمة، مأمون، قانون العقوبات، (2)

م 1988حسييني، محمييود نجيييب، دروس فييي علييم اإلجييرام والعقيياب، دار النهضيية العربييية،  (3)

(، الخلف، حسين، الشاوي، سلطان، المبادئ العام فيي قيانون العقوبيات، وزارة التعلييم 94)ص

 (.410م )ص1982العالي والبحث العلمي، بغداد، 

ينية، شييمس الييدين محمييد حامييد، شييروط وجيوب واسييتيفاء القصيياص فييي الفقييه اإلسييالمي، التك (4)

م 1987هي،/ 1408رسالة ماجستير، كلية الشريعة اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكية المكرمية، 

 (.237)ص

(، الحصيكفي، اليدر المختييار، مرجيع سييابق 7/245الكاسياني، بيدائع الصيينائع، مرجيع سييابق ) (5)

(5/346.) 

 (.9/490(، المرادوي، اإلنصاف، مرجع سابق )7/688بن قدامة، المغني، مرجع سابق )ا (6)

 (.4/317داماد أفندي، مجمع األنهر، مرجع سابق ) (7)

محيب  هو أبو الفضل محمد بن محمد بن محميد بين محميود بين غيازي ابين أييوب بين عبيد هللا (8)

م( ولييد فييي حلييب، لييه 1485 -م1401هيي،( )890 -هيي،804الييدين بيين الشييحنة، الثقفييي الحلبييي )
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، فال يجب القصاص (2)، فمات يقتل بالسيف ال غير(1)أو قطع طرف لسانه فمات أو شجه وكان يضرب عالوته

 .(3)إذا كان قتالً إال بالسيف"

لنفس إال بالسيف في العنق، سواء كان القتل :"وال يجوز استيفاء القصاص في ا(4)وقال الحجاوي الحنبلي

به أو بمحرم لعينه، كسحر وتجريع خمر ولواط، أو قتله بحجر أو تغريق أو تحريق أو هدم أو حبس أو خنق أو 

، أو (5)قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه أو قطع يديه ورجيله ثم عاد فضرب عنقه قبل البرء أو أجافه

صة األصابع أو شالء أو زائدة أو جناية غير ذلك، فمات ويدخل قود العضو في قود النفس، ، أو قطع يداً ناق(6)أمة

وال يفعل به كما فعل إذا كان القتل بغير السيف، فإن فعل فقد أساء ولم يضمن، فإن ضربه بالسيف فلم يمت كرر 

 .(7)عليه حتى يموت، وال يجوز بسكين وال في طرف إال بها

 .    (8)الحنابلة على أن يكون في العنق، مهما كانت اآللة والطريقة التي قتل بها ونص

 ي::استدل القائلون بالمنع بجملة من األدلة النقلية والعقلية، وذلك على النحو التالأدلتهم  

                                                                                                                                                                              

العديد من المؤلفات منها:شرح الهداية، وتنوير األبصيار، والمنجيد المغييث فيي عليم الحيديث، 

نزهيييية النييييواظر فييييي روض المنيييياظر، ولسيييييان الحكييييام، تييييوفي فييييي القيييياهرة، لترجمتيييييه 

 (.5/78مع، مرجع سابق )أنظر:السخاوي، الضوء الال

العالوة:مييا علييق علييى البعييير بعييد حملييه، ميين مثييل:اإلداوة والسييفرة، والجمييع:عالوي، ويقييال  (1)

(، المطيرزي، المغيرب 129مجازاً:ضرب عالوته:أي رأسه، ينظر:النسيفي، طلبية الطلبية )ص

(، مييادة 428(، الفيييومي، المصييباح المنييير، مرجييع سييابق )ص327فييي ارتيييب المعييرب )ص

 .ل.و(.)ع

ابين الشيحنة، الشييخ أبييو الولييد لسيان اليدين أحمييد بين محميد بين محمييد الحلبيي الحنفيي، لسييان  (2)

م 1973هي،/ 1393الحكام في معرفة األحكام، مطبعة مصطفي البيابي الحلبيي، الطبعية الثانيية، 

 (.390)ص

بيوع ميع سينن السندي، اإلمام أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي، شرح سنن ابن ماجه، مط (3)

هي،/ 1416ابن ماجه، تحقيق:الشيخ خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بييروت، الطبعية األوليي، 

 (.3/286م )1996

هو موسي بن سالم، شرف الدين أبو النجيا الحجياوي الصيالحي، مفتيى الحنابلية بدمشيق، كيان  (4)

لصيحيح مين ميذهب اإلميام إماماً بارعياً فقيهياً أصيوليا، محيدثاً مين تصيانيفه:اإلقناع، جيرد فييه ا

رحمييه هللا، لترجمتييه  -هيي،(968أحمييد، وزاد المسييتنقع فييي اختصييار المقنييع، كانييت وفاتييه سيينة )

 (.7/320(، الزركلي، اإلعالم، مرجع سابق )13/34أنظر:معجم المؤلفين، مرجع سابق )

الجائفة:الجرح الذي ينفذ ويصل إلي جيوف كيبطن وصيدر، وثغيرة نحير، وجنيين، وخاصيرة،  (5)

ومثانية، وكيذا  لييو أدخيل ميين الشيرج شيييئاً فخيرق بييه حياجزاً فييي اليبطن، ولييو نفيذت الطعنيية أو 

الجرح في البطن وخرجت من محل آخر، فجائفتان، وتحصل الجائفة بكل ما يفضي إلي بياطن 

جوف، فال فيرق بيين أن يجييف بحدييده أو خشيبة محيددة، وال بيين أن تكيون الجائفية واسيعة أو 

(، 5/356ة، أنظييير:ابن عابيييدين، حاشيييية رد المحتيييار، مرجيييع سيييابق )ضييييقة، وليييو قيييدر إبييير

(، الرملييي، نهاييية المحتيياج، مرجييع سييابق 6/258الحطيياب، مواهييب الجليييل، مرجييع سييابق )

 (. 6/54(، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق )7/306)

اليذي يصيل إليي أم اليدماه، وهيو الجليدة التيي تجميع اليدماه وتسيتره،  اآلمة والمأمومة:الجرح (6)

(، الخرشييي، شييرح مختصيير خليييل، 10/475ينظر:الكاسيياني، بييدائع الصيينائع، مرجييع سييابق )

(، الكرميييي، دلييييل 7/305(، الرمليييي، نهايييية المحتييياج، مرجيييع سيييابق )5/258مرجييع سيييابق )

 (.  264 -263الطالب، مرجع سابق )ص

لعالمة أبو النجا شيرف اليدين موسيي المقدسيي الحنبليي، اإلقنياع لطاليب االنتفياع، الحجاوي، ا (7)

هيي،/ 1418تحقيق:د.عبييد هللا بيين عبييد المحسيين التركييي، دار هجيير، القيياهرة، الطبعيية األولييي، 

 (. 4/184م، )1997

الحنبلييي، كشييف المخييدرات والرييياض المزهييرات لشييرح  بيين عبييد هللا نالبعلييي،  عبييد الييرحم (8)

 (.1/245م، )2002ه،/1423لمختصرات، أخصر ا
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 :األدلة النقلية

إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، :"إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و--قول النبي .1

أمر باإلحسان في القتل، وال يكون هذا إال --، وجه الداللة:إن النبي(1)وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"

، (2)يأمر من أراد ضرب عنقه أن يضرب بالسيف حتى اشتهر ذلك بين أصحابه --بالسيف، ولذلك كان

يحسنوا القتلة، وأن يريحوا ما أحل هللا ذبحه من األنعام، فما  بأن --:"أمر النبي-رحمه هللا-(3)وقال الزيلعي

 .(4)ظنك باآلدمي المكرم المحترم"

، دل هذا الحديث على حصر القود واستيفائه بالسيف، ونفيه عن غيره، (5):"ال قود إال بالسيف"--قول النبي .2

لعقوبات بغير هذه اآللة، فاستعمال بالنفي، فيقضي هدم جواز تنفيذ ا (6)وذلك لإلتيان بأسلوب الحصر والقصر

، قال الزيلعي:"المراد به االستيفاء ال وجوب (7)غيرها مخالفة ظاهرة للنص، فالقود ال يكون إال بالسيف"

القصاص بالقتل بالسيف، فإنه يجب إذا قتل بغيره كالنار إجماعاً، فدل ذلك على أن االستيفاء ال يجوز بغيره، 

لسيف كقتل المرتد، وهذا ألن القتل المستحق ال يستوفي إال بما ال يتخلف عنه وألنه قتل واجب فيستوفي با

، وإن أراد (9)، وقال اإلمام الطحاوي:"دل الحديث أن القود لكل قتيل ما كان ال يكون إال بالسيف"(8)الموت"

حقه، فإذا قتله الولي أن يقتل بغير السيف فال يمكن للحديث، ولو فعل يعزر، لكن ال ضمان عليه، ألن القتل 

، وقال (10)فقد استوفي حقه بأي طريق كان، إال أنه يأثم باالستيفاء بطريق غير مشروع لمجاوزته حد الشرع

أنه قال:"ال قود إال بالسيف"وهذا تنصيص على ننفي وجوب القود  --السرخسي:"بلغنا عن رسول هللا

من هذا اللفظ،  -رضوان هللا عليهم -هم الصحابةواستيفاء القود بغير السيف، والمراد بالسيف السالح، هكذا ف

ال قود إال بالسالح، وإنما كني بالسيف عن السالح، ألن المعد للقتال على الخصوص بين  --حتى قال على

 .(11)األسلحة هو السيف، فإنه ال يراد به شيء سوي القتل"

، وعن هشام بن زيد قال:دخلت مع (12):"ال تمثلوا"--عن المثلة في عدة أحاديث منها:"قوله --نهي النبي .3

                                                             

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب األمر بإحسان الذبح والقتيل وتحدييد الشيفرة،  (1)

 (.3/1548(، )1955حديث رقم )

 (.3/185الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ) (2)

لقيياهرة سيينة هييو عثمييان بيين علييي بيين محجيين فخيير الييدين الزيلعييي، ميين فقهيياء الحنفييية، قييدم ا (3)

هيي،(، فييأفتي ودرس فيهييا، لييه تصييانيف منهييا:تبيين الحقييائق شييرح كنييز الييدقائق، وشييرح 705)

لترجمتيه ينظر:الزركلييي،  -رحميه هللا -هي،(743الجيامع الكبيير، كانيت وفاتيه فيي القيياهرة سينة )

 (.210 /4األعالم، مرجع سابق، )

 (.6/106الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق ) (4)

(، 2/889(، )2668ماجه، السينن، كتياب اليديات، بياب ال قيود إال بالسييف، حيديث رقيم )ابن  (5)

 (.4/61وقد ضعفه الحافظ ابن حر في تلخيص الحبير )

الحصيير والقصيير فييي اصييطالح البالغيين:تخصيييص أميير بييأمر بطريييق مخصييوص، ويقييال  (6)

الييدين مسييعود بيين عميير أيضيياً:إثبات الحكييم للمييذكور ونفيييه عمييا عييداه، ينظر:التفتييازاني، سييعد 

الهروي الحنفي، مختصير المعياني، ومعيه حاشيية معيين اليدين الختياني، طبعية كيانبور، الهنيد، 

(، السيييوطي، جيالل الييدين عبييد اليرحمن بيين أبيي بكيير الشييافعي، 115م، )ص1845هي،/ 1270

هي،/ 1394اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 

 (.2/64م،)1974

(، ابييين قدامييية، المغنيييي، مرجيييع سيييابق 7/245الكاسييياني، بيييدائع الصييينائع، مرجيييع سيييابق ) (7)

(9/393.) 

 (.6/106الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق ) (8)

 (.3/81الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ) (9)

مرجيييع سيييابق (، ابييين قدامييية، المغنيييي، 7/245الكاسييياني، بيييدائع الصييينائع، مرجيييع سيييابق ) (10)

(9/390.) 

 (.26/122السرخسي، المبسوط، مرجع سابق ) (11)

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير اإلمام األمراء على البعيوث ووصييته  (12)

 (.3/1356(، )1731إياهم بآداب الغزو وغيرها، حديث رقم )
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:"أن --:"نهي النبي(1)أنس على الحكم بن أيوب، فرأي غلماناً أو فتياناً نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس

قال:"ال تتخذوا شيئاً فيه الروح  --أن النبي -رضي هللا عنهما -، عن ابن عباس(2)تصبر البهائم"

مجني عليه بغير السيف، فال يُقتص من الجاني بمثل ما فعل، أي:ال ، وجه الداللة أنه إذا قتل ال(3)غرضاً"

يقتص من الجاني بمثل الفعل والطريقة التي قتل بها المجني عليه، وذلك تطبيقاً للحديث وهو النهي عن 

المثلة بالحيوان ونهي أن يتخذ شيء من الحيوان  --، فقد نهي النبي(4)المثلة، وألن في ذلك زيادة تعذيب

 ً ، بناًء على ذلك فإن قتل القاتل بمثل ما قتل فيه مثلة، قال الطحاوي:"ويدخل أيضاً على من يقول إن غرضا

-الجاني يقتل كما قتل، أن يقول إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله، وقد نهي رسول هللا

-  عن ذلك، ولكن بقتل قتالً ال يكون معه شيء من النهي، أال تري لو أن رجالً نكح رجالً فقتله، بذلك أنه ال

يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل، ولكن يجب له أن يقتله، ألنه نكاحه إياه حرام عليه، فكذلك صبره إياه 

، (5)أو بغيرها، هذا هو النظر في قول أبي حنيفةفيما وصفنا حرام عليه، ولكن له قتله كما يقتل من حل بردة 

، فاالقتصاص من الجاني بمثل ما فعله فيه نوع من المثلة، (8)-رحمة هللا عليهم -(7)، ومحمد(6)وأبي يوسف

 .(9)فيكون الواجب القصاص بالسيف

 :األدلة العقلية

من غير نظر إلي شيء سوى  إذا نظر في القصاص إلي معناه األصلي نري أنه إزهاق روح، فإذا تم القتل .1

                                                             

ي عيدي بين النجيار، خيادم هو أنس بن مالك بن النضر األنصاري الخزرجي النجياري مين بني (1)

ى به ويفتخر بذلك، وقد ُولد قبل الهجرة بعشر سنوات، وكنيته أبو حمزة،  رسول هللا، كان يتسمَّ

خييادم رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم وأحييد المكثييرين ميين الرواييية عنييه، لترجمتييه ينظيير:ابن 

 .1/151األثير، أسد الغابة، مرجع سابق، 

كتيياب الييذبائح والصيييد، بيياب مييا يكييره ميين المثليية والمصييبورة البخيياري، صييحيح البخيياري،  (2)

(، مسلم، صحيح مسلم، كتياب الصييد واليذبائح وميا 5/2100(، )5194والمجثمة، حديث رقم )

 (.3/1549(، )1956يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، حديث رقم )

حيييوان، بياب النهيي عين صييبر مسيلم، صيحيح مسيلم، كتياب الصيييد واليذبائح وميا يؤكيل مين ال (3)

 (.3/1549(، )1957البهائم، حديث رقم )

 (.7/236ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، مرجع سابق ) (4)

التيمي الكوفي، أحد األئمة األربعة كان إماماً  هو اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي (5)

في القياس، وكان عالماً عامالً تقيياً كثيير الخشيوع، دائيم التضيرع إليى هللا تعيالي، وكيان قيوى 

(، 151هي،(، وقييل )150هي،(، وتيوفي سينة )80الحجة حسن المنطق جواداً سيخياً، وليد سينة )

(، الخطييب 5/405ييان، مرجيع سيابق )واألول أصح، لترجمته ينظر:ابن خلكان، وفيات األع

البغدادي، الحافظ أبي بكر أحميد بين عليي الخطييب البغيدادي، تياريخ بغيداد، المكتبية السيلفية، 

 (.323 /13المدينة المنورة )

هو أبو يوسف يعقيوب بين إبيراهيم بين حبييب األنصياري، صياحب أبيي حنيفية، تيولي القضياء  (6)

والرشييد( كيان فقيهياً عالمياً حافظياً، كتيب للرشييد كتياب  لثالثة من الخلفاء )المهدي، والهادي،

الخييراج المشييهور، لييه مؤلفييات كثيييرة منهييا، االثييار، مسييند أبييي حنيفيية، أدب القاضييي، كانييت 

لترجمتيه ينظر:الزركليي، األعيالم،  -رحميه هللا -هي،(182ه،( وتيوفي سينة )113والدته سنة )

 (.  390 -378 /6، )(، ووفيات األعيان، مرجع سابق8/193مرجع سابق، )

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب أبي حنيفة، ومدون علمه وناشره له مصنفات  (7)

نييادرة كثيييرة، منها:الجييامع الكبييير، الجييامع الصييغير، وغيرهمييا ميين الكتييب القيميية، ولييد سيينة 

لعبيياس بن خلكييان، أبيو الترجمتيه أنظير:ا -هللارحمييه  –هي،( 189ه( وتيوفي بيالري سيينة )135)

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزميان، تحقييق اليدكتور رشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بك

(، ابن قتيبة، أبو محمد عبدهللا بين 185 -184 /4إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، )

 (.500مسلم، المعارف، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، )ص

 (.3/184الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، مرجع سابق ) (8)

 (.241التكينة، شروط وجوب واستيفاء القصاص في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق )ص (9)
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النفس بالنفس، لم تعتبر اآللة جزءاً من موضوع القصاص، فالمماثلة تتحقق بهالك النفس المعتدية في 

، فالقصد من القود (1)مقابلة النفس البريئة، أما بالنسبة لآللة وهي السيف، فهي أقرب طريق للموت وأسهلها

 .(2)تعذيبه بإتالف أطراف كقتله بسيف" إتالف جملته، وقد أمكن بضرب عنقه، فال يجوز

قتل الجاني بمثل ما قتل به ال يحقق المماثلة والمساواة في الغالب، ألن القتل بالمثل ال يؤمن معه الزيادة في  .2

، قال ابن قدامة:"هذا ال تؤمن معه الزيادة على ما (3)التعذيب، فيكون ذلك من المثلة واإلسراف في القتل

جب القصاص بمثل آلته، كما لو قطع الطرف بآلة كالة أو مسمومة أو بالسيف فإنه ال فعله الجاني، فال ي

 .(4)يستوفي بمثله"

القود بالسيف أسهل وأسرع في القتل، وهو يزهق روح الجاني بأيسر ما يمكن من األلم والعذاب، فاستخدام  .3

العقوبة، ذلك أن الحبل  السيف في تنفيذ العقوبة وخاصة في العنق، يحقق اإلحسان لمن تنفذ في حقه

الشوكي موجود في العنق، وهو الذي يربط عصب اإلحساس بجميع الجسم وبقطعه ينقطع اإلحساس عن 

 .(5)الجسم، فال يحس المقتول من األلم إال ألم ضربه السيف

 .(6)القود بالسيف خير للولي أال يسرف، وأن يكتفي بمجرد إزهاق الروح .4

تعارضة النتقام المتعبر عن االنتقام، ولقد تجاوز العلم العقابي المتمدن فكرة االعقوبة بالوسائل بغير السيف  .5

لمتمثل مع الحضارة والتطور البشري، كما أن هذه العقوبة تتعارض وتتنافي مع أهداف الجزاء العصري ا

 بإصالح المجرم وإعادة تأهيله.

 .        (7)لو قتله بتجريع الخمر أو بالسحر ال يقتل المرتد بغير السيف، فلذلك ال يستوفي بغيره القصاص، كما .6

 القول الثاني:القائلون بجواز تنفيذ العقوبات الجنائية بالوسائل الحديثة:
إلي أن القاتل يقتل بالقتلة التي قتل  (11)، والظاهرية(10)، وهو رواية للحنابلة(9)، والشافعية(8)ذهب المالكية

من ضربه بمحدد كحديد أو سيف أو بمقتل كحجر أو رمي من شاهق، أو بها، أي بمثل الفعل الذي فعله بالقتيل، 

خنق أو تجويع أو تغريق أو تحريق أو غيرها، إال أن تكون الطريقة محرمة، كأن يثبت القتل بخمر فيقتص 

بالسيف عندهم، وإن ثبت القتل بلواط أو بسحر، فيقتص بالسيف عند المالكية والحنابلة، وكذا في األصح عن 

عية، ومقابل األصح عند الشافعية في الخمر بإيجاره مائعاً كخل أو ماء، وفي اللواط بدس خشبة قريبة من الشاف

 آلته ويقتل بها، وعليه فال يتعين استخدام السيف بالقتل.

:"فلوال المقتول أن يفعلوا بالقاتل مثله، وذلك أن يشدخ رأسه بصخرة فيخلي بين ولي (12)قال الشافعي

خرة مثلها ويصير له القاتل حتى يضربه بها عدد ما ضربه القاتل من المقتول فلم يمت خلي بينه المقتول وبين ص

وبين أن يضرب عنقه بالسيف ولم يترك وضربه بمثل ما ضربه بمثل ما ضربه به إن لم يكن له سيف، وذلك أن 

                                                             

 (، وما بعدها.386أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة، مرجع سابق )ص (1)

 (.6/52الرحيباني، مطالب أولي النهي، مرجع سابق ) (2)

 (.241ط وجوب واستيفاء القصاص في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق )صالتكينة، شرو (3)

 (.9/391ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ) (4)

 (.2/154عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسالمي، مرجع سابق ) (5)

 (، وما بعدها.386أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة، مرجع سابق )ص (6)

 (.9/391ي، مرجع سابق )ابن قدامة، المغن (7)

(، ابيين رشييد، 266 -4/265الدسييوقي، حاشييية الدسييوقي علييى الشييرح الكبييير، مرجييع سييابق ) (8)

 (.7/119(، الباجي، المنتفي، مرجع سابق )2/522بداية المجتهد، مرجع سابق )

(، الشيييربيني، مغنيييي المحتييياج، مرجيييع سيييابق 2/186الشييييرازي، المهيييذب، مرجيييع سيييابق ) (9)

 (.7/301ملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق )(، الر4/45)

(، البهيييوتي، كشييياف القنييياع، مرجيييع سيييابق 7/688ابييين قدامييية، المغنيييي، مرجيييع سيييابق ) (10)

 (.9/490(، المرداوي، اإلنصاف، مرجع سابق )5/537)

 (.10/370ابن حزم، المحلي، مرجع سابق ) (11)

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بين شيافع بين السيائب الشيافعي  هو اإلمام أبو عبد هللا (12)

المطلبييي، أحييد األئميية األربعيية المجتهييدين، لييه تصييانيف كثيييرة أشييهرها األم فييي الفقييه، سييبعة 

مجلدات، جمعه البويطي وبوبه الربيع بن سليمان، المسند فيي الحيديث، والرسيالة فيي أصيول 

ابين خلكيان، (، 27-6/26) لي، األعالم، مرجيع سيابق،الزركالفقه وغير ذلك، لترجمته أنظر:

 (.169 -163 /4مرجع سابق )وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، 
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نه ليس من سنة القتل وإنما القصاص بغير السيف إنما يكون بمثل العدد فإذا جاوز العدد كان تعدياً من جهة أ

أمكنته من قتله بالسيف، ألنه كانت له إفاتة نفسه مع ما ناله به من ضرب فإذا لم تفت نفسه بعدد الضرب أفتها 

بالسيف الذي هو أوحى بالقتل، وهكذا إذا كان قتله بخشبة ثقيلة أو ضربة شديدة على رأسه، وما أشبه هذا من 

ي القتيل فإن كان الضرب بعصا خفيفة أو سياط رددها حتى تأتي على نفسه لم الدامغ أو الشادخ أمكنت منه ول

أمكن منه ولي القتيل، ألن الضربة بالخفيف تكون أشد من الضربة بالثقيل وليس هذه ميتة وحية في الظاهر وقلت 

به وأخف حتى لولي القتيل:إن شئت أن تأمر من يرفق به فيقال له تحر مثل ضربه حتى تعلم أن قد جئت بمثل ضر

تبلغ العدد فإن مات وإال خليت وضرب عنقه بالسيف، وإن كان ربطه، ثم ألقاه في نار أحميت له نار كتلك النار ال 

أكثر منها وخلي ولي القتيل بين رابطة بذلك الرباط وإلقائه في النار قدر المدة التي مات فيها الملقي فإن مات وإال 

 .(1)عنقه"أخرج منها وخلي ولي القتيل فضرب 

أما المالكية:فقالوا بقتل القاتل بمثل ما قتل به، لكنهم استثنوا القتل بالمحرم كالخمر واللواط فقالوا:يقتل 

أن من قتل بالنار أو بالسم ال يقتل به في حين  (2)بالسيف، واختلفوا في القتل بالتحريق، إذ يري ابن الماجشون

فَاْعتَدُوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما  َعلَْيكُمْ  قتل بذلك، لعموم آية المماثلة:﴿فََمْن اْعتَدَى، وآخرون من المالكية أنه ي(3)يري القرطبي

 .(4)َعلَْيكُْم﴾ اْعتَدَى

إن كان في القتل بالعصا تطويل وتعذيب قتل  أما الضرب بالعصا:فقال مالك في أحدي الروايتين:إنه

بالسيف، رواه عن ابن وهب وقاله ابن القاسم، وفي الرواية األخرى:يقتل بها وإن كان فيه ذلك، وهو قول 

الشافعي، وروي أشهب عن مالك في الحجر والعصا أنه يقتل بها إذا كانت الضربة مجهزة فأما أن يضرب 

 .(5)بل وال بالحجارة ألنه من التعذيبضربات فال، وعليه ال يرمي بالن

المالكي:"وتعلق علماؤنا بهذه اآلية في مسألة من مسائل الخالف، وهي المماثلة في  (6)وقال ابن العربي

القصاص، وهو متعلق صحيح وعموم صريح، قال علماؤنا يقتل بكل ما قتل إال في وجهين وصفتين:أما الوجه 

ما الوجه الثاني:فالسم والنار ال يقتل بهما، والصحيح من أقوال علمائنا أن األول:فالمعصية كالخمر واللواط، أ

 .(7)المماثلة واجبة إال أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلي السيف

:"القصاص موضوع للماثلة، وهي معتبرة في النفس، فكان أولي أن تعتبر في آلة القتل، (8)وقال الماوردي

رة ولآلدميين تارة، فلما تنوع في حق هللا تعالي نوعين بالحديد تارة، وبالمقتل في وألن القتل مستحق هلل تعالي تا

رجم الزاني المحصن، وجب أن يتنوع في حقوق اآلدميين نوعين بمثقل وغير مثقل، وتحريره قياساً:أحد القتلين 

 .(9)فوجب أن يتنوع استيفاء نوعين كالقتل في حقوق هللا تعالي"

                                                             

 (.63 -6/62الشافعي، األم، مرجع سابق ) (1)

التيميي بيالوالء، الميدني، أبيو ميروان، المعيروف بي،  بين عبيد هللا زبن عبد العزي كهو عبد المل (2)

)ابن الماجشون( فقيه، مالكي، تفقه باإلمام مالك، وغيره، كيان مفتيي أهيل المدينية فيي زمانيه، 

(، وفييات األعييان، 148ه،( وقييل قبلهيا، لترجمتيه أنظر:طبقيات الفقهياء )ص214توفي سنة (

 (.2/6)(، الديباج المذهب، مرجع سابق 3/166مرجع سابق )

 (.2/356القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق ) (3)

 (.194سورة البقرة، اآلية ) (4)

 (.357 -2/356نفس المرجع السابق ) (5)

بيين أحمييد المعييروف بييابن العربييي، المعييافري  عبييد هللابيين محمييد بيين  عبييد هللا( هييو محمييد بيين 6)

منها:أحكييام القييرآن، المسييالك فييي شييرح األندلسييي األشييبيلي، الحييافظ المشييهور، لييه مصيينفات 

 -هي، 543ه،ن وتوفي سينة 468موطأ مالك، عارضة األحوذي على كتاب الترمذي، ولد سنة 

لترجمتيه أنظير:ابن  فرحيون، الميالكي، اليديباج الميذهب فيي معرفية أعييان علميياء  -رحميه هللا

، ابيين 253 -2/252أهيل الميذهب، تحقييق محمييد األحميدي أبيو النييور، دار التيراث، القياهرة، 

 .297 -296 /4خلكان، وفيات األعيان، مرجع سابق، 

 (.1/113ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق ) (7)

هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي، من كبار فقهاء الشافعية له تصانيف كثيرة  (8)

ضيخمة، وأدب الييدين  منهيا: تفسيير القيرآن الكيريم، والحياوي فيي الفقيه، وهيو موسيوعة فقهيية

ابين خلكيان،  لترجمتيه: –رحميه هللا  -هي، 450والدنيا، واألحكام السيلطانية، كانيت وفاتيه سينة 

 (.445-2/444)، مرجع سابق وفيات األعيان،

 (.12/40الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق ) (9)
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:"والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، كما -رحمه هللا -(1)قال اإلمام ابن القيم

 . (2)وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة" --فعل

، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء حفظه هللا:"ولو (3)وقال الشيخ صالح الفوزان   

قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك، فُعل به مثل ما فعل، وإن أراد ولي القصاص 

أن يقتصر على ضرب عنقه بالسيف، فله ذلك، وهو أفضل، وإن قتله بمحرم، تعين قتله بالسيف، ومثل قتل 

 .(4)السيف في الوقت الحاضر:قتله بإطالق الرصاص عليه ممن يحسن الرمي"

وجاء في كتاب الفقه الميسر ما يلي:"يتنوع أسلوب اإلعدام بين الدول:فمنها ما يتم اإلعدام فيها للجاني 

بالحق الجرثومي، ومنها ما يتم بواسطة الكرسي الكهربائي، وهذه أمور لم تكن معروفة من قبل، وتعتبر نازلة 

ل أن المقصود هو إعدام الجاني وإزهاق روحه، يتطلب األمر بيان حكمها الشرعي في اإلسالم، وتري بعض الدو

ويرون أن في تلك األساليب رأفة به، ويري الباحث في الشريعة اإلسالمية أن هناك اختالفاً بين الفقهاء فيما يتم 

القتل به من وسائل اإلعدام السابقة، فمنهم من يرى أنه يُقتل بالة ماضية كالسيف والسكين، ومنهم من يري أن 

قتل بما قتل به، فإن غرق المجني عليه أو خنفه أو قتله بالرمي أو غير ذلك، فإنه يقتل بالطريقة نفسها، الجاني ي

والراجح هو قتل الجاني بما قتل به، ألن ذلك يقتضي المساواة والمماثلة، وهو أقوي في الردع والزجر، وبناًء 

الكهربائي أو غير ذلك، فإنه يقتل بالطريقة عليه فإن كان الجاني قد قتل بواسطة الحقن الجرثومي أو الصعق 

نفسها، وإن لم يتيسر بالطريقة ذاتها، فإنه يقتل إما بالسيف أو الرمي بالرصاص، وإن لم يكن قتل بالحقن 

 .(5)الجرثومي أو الصعق الكهربائي فال يُقتل به، وإنما يُقتل بما قتل به، وهللا أعلم"

 يه وعقلية، وذلك على النحو التالي:وقد استدل القائلون بالجواز بأدلة نقل

 :األدلة النقلية

 استدل القائلون بالجواز بجملة أدلة نقلية منها:

                                                             

شيمس اليدين، وليد  هو محمد بن أبيي بكير بين أييوب بين سيعد الزرعيي الدمشيقي، أبيو عبيد هللا( 1)

ه،(، تتلمذ على يد شيخ اإلسالم ابين تيميية، ليه مصينفات كثييرة منهيا:إعالم 691بدمشق سنة )

( لترجمتيه ينظير:ابن 751عيام ) -رحميه هللا–الموقعين، ومفتاح دار السعادة، وغيرها، تيوفي 

العلمية، دار الكتب  الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، يالعماد، أبو الفالح عبد الح

الشييوكاني، محمييد بيين علييي، البييدر الطييالع بمحاسيين بعييد القييرن السييابع، (، 168 /6بيييروت، )

 (.659العمري، دار الفكر، دمشق، )ص تحقيق حسين عبد هللا

ابيين قيييم الجوزييية، محمييد بيين أبييي بكيير أيييوب الزرعييي الحنبلييي، إعييالم المييوقعين عيين رب  (2)

يم، دار الكتييب العلمييية، بيييروت، الطبعيية األولييي، العييالمين، تحقيق:محمييد عبييد السييالم إبييراه

 (.302 -1/301م )1991ه،/ 1411

 -آل فيوزان، مين أهيل الشماسيية، مين قبييل الدواسير، وليد الشييخ صالح بن فوزان بن عبيد هللا (3)

هييي،( فيييي مدينييية الشماسيييية فيييي منطقييية القصييييم فيييي المملكييية العربيييية 1354عيييام ) -حفظيييه هللا

السعودية، له العديد من المؤلفات منها:الملخص الفقهي، واإلعالم بنقد كتياب الحيالل والحيرام، 

والتحقيقيييات المرضيييية فيييي المباحيييث الفرضيييية،  وأحكيييام األطعمييية فيييي الشيييريعة اإلسيييالمية،

واإلرشاد إلي توضيح مسائل الزاد، وإتحاف أهل اإليميان بيدروس شيهر رمضيان، واالجتهياد، 

وبيييان حقيقيية التوحيييد الييذي جيياءت بييه الرسييل، والبيييان فيمييا أخطييأ فيييه بعييض الكتيياب، وكتيياب 

ا، وغيرهيييا، لترجمتيييه التوحييييد، ورسيييائل فيييي مواضييييع مختلفييية، والزكييياة الشيييرعية وأحكامهييي

بن أبي داود، شرح المنظومة الحائية فيي عقييدة أهيل السينة  أنظر:السجستاني، أبي بكر عبد هللا

الفوزان، اعتنيي وحققيه وأشيرف  والجماعة، الشرح لمعالي الشيخ صالح بن فوزان بن عبد هللا

بعية األوليي، على إخراجه:عادل الرفاعي، وعصام المري، دار العاصمة للنشير والتوزييع، الط

 (.25 -20م )ص2007ه،/1428

، الملخيص الفقهييي، توزييع مكتييب اليدعوة واإلرشيياد، الفيوزان، صيالح بيين فيوزان بيين عبيد هللا (4)

 (.479القصب )ص

الموسى، محمد بن إبراهيم، والمطلق، عبد هللا بن محميد، والطييار، عبيد هللا بين محميد، الفقيه  (5)

 (.13/68شر )الميسر، قسم النوازل، دار الوطن للن



 

( 24 ) 
 

ابِِريَن﴾ .1 ، وجه الداللة في اآلية (1)قوله تعالي:﴿َوإِْن َعاَقْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما عُوقِْبتُم بِِه َولَئِن َصبَْرتُْم لَُهَو َخْيٌر ِلِّلصَّ

:"يأمر -رحمه هللا-(3)، قال ابن كثير(2)اآلية تدل على المماثلة في القصاص، وعلي وجوب المثل الكريمة:هذه

، واتفق جمهور المفسرين على أن هذه اآلية نزلت (4)تعالي بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق"

، وفي اآلية دليل على وجوب يوم أحد، ذكر ذلك البخاري وغيره - -بالمدينة في شأن قتل حمزة والتمثيل به

 . (5)المماثلة في القصاص ويحرم عدمها

َّقُوَن﴾ يَا أُوِلي اأْلَْلَبابِ  َحيَاةٌ  اْلِقَصاِص  فِي قوله تعالي:﴿َولَكُمْ  .2 ، وجه الداللة في اآلية الكريمة:إن (6)لَعَلَّكُْم تَت

فصار المعني أن يتبع الجارح والقاتل فيفعل به مثل ما فعل  ، أي:اتباعه(7)القصاص مأخوذ من قص األثر

، ولفظ اآليات مشعر بذلك فوجب أن (8)بالمقتول، فالقصاص يستلزم المماثلة، أي:المماثلة في الجزاء والعقاب

 .(9)يستوفي من الجاني بمثل ما جني به

، وجه الداللة في اآلية (10)َعلَْيكُْم﴾ فَاْعتَدُوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَدَىَٰ  َعلَْيكُمْ  قوله تعالي:﴿فََمِن اْعتَدَىَٰ  .3

، قال القرطبي:"ال خالف بين (11)الكريمة:القصاص المساواة والمماثلة وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل

وهو قول الجمهور العلماء أن هذه اآلية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به، 

ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف، وللشافعية قول:إنه يقتل بذلك، فيتخذ عود على تلك 

الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت، ويسقي عن الخمر ماء، حتى يموت، وقال ابن الماجشون:إن قتل 

لنار إال هللا" والسم نار باطنة، وذهب الجمهور إلي أنه :"ال يعذب با--بالنار أو بالسم ال يقتل به لقول النبي

 .(12)يقتل بذلك لعموم اآلية"

أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك أفالن أفالن؟  --(13)حديث الجارية:فعن أنس .4

                                                             

 (.126سورة النحل، اآلية ) (1)

(، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 4/44الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق ) (2)

(، ابيين العربيي، أحكييام 4/89(، الطبيري، أحكييام القيرآن، مرجييع سيابق )7/236مرجيع سييابق )

 (.3/1190القرآن، مرجع سابق )

 أحييديأبييو الفييداء إسييماعيل بيين عميير بيين كثييير، الشييافعي، ولييد سيينة ابيين كثييير، عميياد الييدين  (3)

، صاهر المزي فأكثر عنه، وأفتي ودرس وناظر وبرع في الفقيه والتفسيير والنحيو، وسبعمائة

اليذي ليم يؤليف عليى  كثييرة مشيهورة منها:التفسييروأمعن النظر فيي العليل والرجيال، مؤلفاتيه 

 شيمسالحسييني، :لترجمته ينظر:وسيبعمائةنمطه مثليه، والبدايية والنهايية، ميات سينة وسيبعين 

ذيل تذكرة ، الشافعي الدمشقي الحسيني حمزة بن الحسن بن علي بن محمد المحاسن أبو الدين

 (.5/57م، )1998ه،/ 1419دار الكتب العلمية، الطبعة األولي،  الحفاظ،

 (.4/613كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق )ابن  (4)

الجزائيري، الشييخ أبيو بكير، أيسير التفاسيير لكيالم العليي الكبيير، مكتبية دار السيالم، القيياهرة،  (5)

 (.3/169م )1992ه،/ 1412الطبعة الرابعة، 

 (.179سورة البقرة، اآلية ) (6)

 (.2/694( الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق )7)

( ابيين رشييد الجييد، القاضييي أبييو الوليييد محمييد بيين أحمييد القرطبييي المييالكي، البيييان والتحصيييل 8)

والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق:محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، 

 (.15/461م )1988ه/ 1408بيروت، الطبعة الثانية، 

 (.238إلسالمي، مرجع سابق )ص( التكينة، شروط وجوب واستيفاء القصاص في الفقه ا9)

 (.194( سورة البقرة، اآلية )10)

( البغوي، اإلمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي، معالم التنزييل فيي 11)

التفسيير والتأويييل، تحقيق:خالييد العيك ومييروان سييوار، دار المعرفية، بيييروت، الطبعيية الرابعيية، 

 (.1/215م )1995ه،/ 1415

 (.2/356لقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق )( ا12)

هو أنس بن مالك بن النضر األنصاري الخزرجي النجاري من بني عدي بين النجيار، خيادم (13) 

ى به ويفتخر بذلك، وقد ُولد قبل الهجرة بعشر سنوات، وكنيته أبو حمزة،  رسول هللا، كان يتسمَّ
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، (1)حجرين"فرض رأسه بين  --حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي

قتل اليهودي قصاصاً بمثل ما قتل به الجارية، والحديث داللته واضحة  --وجه الداللة من الحديث:إن النبي

، وقال ابن (3)، قال الماوردي:"فيه الرد علي من أنكر القصاص بغير السيف"(2)أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به

   .  (5)ور أن القاتل يُقتل بما قتل به":"حديث أنس في اليهودي والجارية حجة للجمه(4)حجر

أن القاتل  --وجه الداللة في الحديث:تصريح النبي، (6):"من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه"--قوله .5

، قال (7)يقتص منه بالطريقة التي بها المجني عليه، حتى اإلحراق واإلغراق يتقتص من القاتل بنفس الطريقة

القصاص موضوع على المماثلة، والمماثلة ممكنة بهذه األسباب، فجاز أن يتسوفي بها  النووي:"وألن

 .(8)القصاص"

بلقاح وأن يشربوا من  --، فأمرهم النبي(10)، أو عرينة(9)قال:قدم أناس من عكل --عن أنس بن مالك .6

ء الخبر في أول النهار فبعث واستاقوا النعم، فجا --أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي

، وألقوا في الحرة (11)في أثارهم، فلما ارتفع النهار جئ بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسُلمت أعينهم

                                                                                                                                                                              

وأحيد المكثيرين مين الروايية عنيه، لترجمتيه ينظير:ابن  -صلى هللا عليه وسلم  -خادم رسول هللا

 (..1/151)األثير، أسد الغابة، مرجع سابق

البخييياري، صيييحيح البخييياري، كتييياب اليييديات، بييياب إذا قتيييل بحجييير أو بعصيييا، حيييديث رقيييم  (1)

(، مسييلم، صييحيح مسييلم، كتيياب القسييامة والمحيياربين والقصيياص والييديات، 2/850(، )2282)

لقتل بالحجر وغييره مين المحيددات والميثقالت وقتيل الرجيل بيالمرأة، باب ثبوت القصاص في ا

 (.3/1299(، )1672حديث رقم )

 (.239التكينة، شروط وجوب واستيفاء القصاص في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق )ص (2)

 (.12/199ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق ) (3)

سيقالني، مين أئمية الحيديث والتياريخ، كيان هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محميد الكتياني الع (4)

 -حافظ عصره، له تصانيف كثيرة في فنون الحيديث واألدب والفقيه وغيرهيا، منهيا:فتح البياري

شرح صحيح البخاري، لسان المييزان، واالصيابة، تبصيير المنتبيه بتحريير المشيتبه فيي أسيماء 

رحميه هللا،  -هي،852ة هي،(، وتيوفي سين774الرجال، وغيرها من التصانيف، ولد بمصر سينة )

 -87 /1لترجمته ينظر:الشوكاني، محمد بن علي، البدر الطالع، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )

92.) 

 (.12/200نفس المرجع السابق ) (5)

البيهقيي، السينن الكبيرى، كتياب الجيراح، بياب عمييد القتيل بيالحجر وغييره مميا األغليب أنييه ال  (6)

(، قييييال ابيييين المقلييين فييييي البييييدر المنييييير، 8/43(، )16415يعيييان ميييين مثلييييه، حيييديث رقييييم )

(،:"وذكره أي البيهقي في المعرفة، وقال:في هذا اإلسيناد بعيض مين يجهيل، وأميا ابين 8/389)

وقيال الحيافظ ابين  -صيلى هللا علييه وسيلم -الجوزي فقال في تحقيقه:إنه ال يثبيت عين رسيول هللا

 (.4/44ق )حجر في:الدراية في تخريج أحاديث الهداية، مرجع ساب

(، الشرباصي، أحمد، القصياص فيي اإلسيالم، 4/44الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق ) (7)

 (.145م )ص1954ه،/ 1374جماعة األزهر للتأليف، القاهرة، الطبعة األولي، 

 (.18/458النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ) (8)

بيين عبييد منيياة، حضيينته أميية تييدعي"عكل"فلقب بييه،  عكييل:أبو قبيليية فيييهم غبيياؤة، واسييمه:عوف(9)

 (، مادة )ع ك ل(.1338ينظر:الفيروزابادي، القاموس المحيط، مرجع سابق )ص

غرينة:قبيليية ميين العييرب فييي بجيليية، وهم:عُرينيية بيين نييذير بيين قسيير بيين عبقيير اليشييكري،  (10)

 (، مادة )ع ر ن(.38/391ينظر:الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق )

(، قال:صييياحب العيييين، اجتوييييت 3/558ابييين بطيييال في"شيييرح صيييحيح البخييياري" )قيييال  (11)

األرض:إذا لييم توافقييك، وقييال الطبري:فافتعلييت ميين الجييوى، والجوى:أصييله فسيياد يكييون فييي 

الجوف، يقال منه:قد جوي الرجل يجوي جوي شديداً، فلذلك كره العرنيون المدينة لما أصيابهم 

ة:أجتويت الييبالد:إذا كرهتهييا وإن كانييت موافقيية لييك فييي ميين الييداء فييي أجييوافهم، وقييال ابيين قتيبيي

 بدنك، وأستوبأتها إذا لم توافقك في بدنك وإن أجببتها، وقول صاحب العين أشبه بهذا الحديث.
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قال ، (1)يستسقون فال يسقون، قال أبو قالبة:فهؤالء شرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا هللا ورسوله"

 .(2)وليس ذلك من المثلة المنهي عنها" ابن حجر:"فيه المماثلة في القصاص،

أن معني القصاص والقود إنما يتحقق إذا فعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، قال ابن قدامة:"القصاص  .7

، قال ابن حزم:"القود في (3)موضوع على المماثلة، ولفظه مشعر به، فوجب أن يستوفي منه مثل ما فعل"

بمثل ما ابتدأه به، ال خالف بين أحد في أن قطع اليد باليد، والعين بالعين، واألنف  لغة العرب:المقارضة

إذا أمرنا بالقود فإنه إنما أمرنا  --باألنف، والنفس بالنفس، كل ذلك يسمي قوداً، فقد صح يقيناً أن رسول هللا

تضيه الشريعة واللغة بأن يعمل بالمعتدي في القتل فما دونه مثل ما عمل هو سواء سواء، هذا أمر تق

 .(4)والبد"

 :استدل القائلون بالجواز بأدلة عقلية، منها:األدلة العقلية

، فالقصاص مشعر (5)أن قتل الجاني بمثل ما قتل به هو تحقيق لمعني المماثلة والمساواة في القصاص .1

 .(6)بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه

، فالعدل في القصاص يظهر في المماثلة وفي العقوبة (7)القصاص بالمماثلة أشبه بالكتاب والسنة والعدل .2

 بجنس ما فعله الجاني بحسب اإلمكان، وهذا أقرب إلي العدل المأمور به.

 -علموهللا أ -إيراد األدلة والمناقشات حول استيفاء القصاص بالسيف أو بغيره يتبين لنا :بعدالقول الراجح

 أدلتهم من قوة مذهب القائلين بجواز استخدام وسيلة غير السيف في القصاص، وذلك لصحة ما استدلوا به وسالمة

 المعارضة، ولضعف الحديث الذي اعتمد عليه القائلون باشتراط السيف.

ع ط محددة، مجواز استخدام الوسائل الحديثة في القتل والقطع بضواب-وهللا أعلم-ذلك فإنني أريوبناء على 

لمجني أنني أميل إلي تفضيل السيف مع جواز غيره بضوابطه، لما للسيف مع ردع للمفسدين وطمأنة أولياء ا

 ً  ة.االت معدودحلسعودية إال في في المملكة العربية ا -وما زال -عليه، مع اإلحسان للجاني، والعمل عليه قديما

 :خصائص استخدام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالمي .2

تتميز التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية بخصائص عديدة ومختلفة تؤثر أكثر من غيرها 

 :(8)دميها وهي على النحو التاليفي شيوع هذه التقنيات مما يعطي لها قبوالً كبيراً بين مستخ

ن ألحيان تكو:وتعني أن التقنيات الجديدة المعنية أفضل مما هو قائم فعالً، ولكن في بعض االميزة النسبية .1

ائدة والنفع فسه من الفنالتقنية أكثر فائدة ونفعاً لمجتمع بعينة في لحظة تاريخية محددة، بيد أنها ال تعود بالقدر 

 حتى على المجتمع نفسه في ظروف مغايرة.على مجتمع آخر، أو 

                                                             

البخاري، صحيح البخاري، كتياب الوضيوء، بياب أبيوال اإلبيل واليدواب، والغينم ومرابضيها،  (1)

م، كتيياب القسييامة والمحيياربين والقصيياص (، مسييلم، صييحيح مسييل1/92(، )231حييديث ررقييم )

 (.3/1296(، )1671والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، حديث رقم )

 (.1/341ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق ) (2)

 (.11/509ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ) (3)

 (.10/373ابن حزم، المحلي، مرجع سابق ) (4)

(، شيومان، عبيياس، عصيمة الييدم 7/236المقنييع، مرجيع سييابق )ابين مفلييح، المبيدع فييي شيرح  (5)

م 1999هي،/ 1409والمال في الفقيه اإلسيالمي، اليدار الثقافيية للنشير، القياهرة، الطبعية األوليي، 

(، الكيالنييي، عبييد هللا عبييد القييادر، عقوبيية اإلعييدام فييي الشييريعة اإلسييالمية والقييانون 303)ص

 (.149م )ص1996اإلسكندرية، الطبعة األولي، المصري، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، 

 (.4/42ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق ) (6)

 (.9/491المرداوى، اإلنصاف، مرجع سابق ) (7)

حسييين، التقنييية الحديثيية وأثرهييا فييي الييدعوة، بييالتطبيق علييى شييبكة  العاقييب، خليفيية عبييد هللا (8)

االنترنيييت والهييياتف النقيييال ، رسيييالة ماجسيييتير، كليييية اليييدعوة اإلسيييالمية، جامعييية أم درميييان 

، تطويييع وسييائل التكنولوجيييا (، هنييدي، عييادل عبييد هللا21م )ص2015اإلسييالمية، السييودان، 

دى، كنى راشد، رؤيية فيي قضيية نقيل التكنولوجييا (، الغام124الحديثة في الدعوة إلي هللا )ص

(، 27 -23م )ص2001إلييي العييالم النييامي، مكتبيية التربييية العربييية لييدول الخليييج، الرييياض، 

حلباوي، يوسيف، بحيث ونقيل التقانية الحديثية فيي اليوطن العربيي، مجلية شيؤون عربيية، العيدد 

الحديثيية وأثرهييا علييى (، قاسييم، عبيياس عيسييى، التقنيييات 43 -40ص0م )1990( تييونس، 63)

 (.227 -226م )ص1994( مسقط، 59( العدد )16العمل المكتبي، مجلة اإلداري، السنة )
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 :تعني درجة توافق المبتكر مع قيم واحتياجات وتجارب المتلقين.المالئمة .2

ت هذه التقنية كن إذا كان:غالباً ما تكون التقنية الجديدة أكثر تركيباً ومن ثم أكثر تعقيداً من سابقتها، ولالتعقيد .3

 ا وانتشارها.بالغة التعقيد، فبال شك ستكون صعوبة في نقله

ريب جديدة للتج:من خصائص التقنية إمكانية تجريبها، والقصد من ذلك معرفة قابلية التقنية القابلية التجريب .4

جديد البتكار الواالختيار قبل اعتمادها نهائياً، وتلك الممارسة معروفة في دوائر األعمال، إذا يتم إخضاع ا

 م التأكد منه.لتجارب عديدة، ويوضع لفترة تحت االختبار ليت

ين الدول ب:ينتج عن هذه الظاهرة انتشار وتدويل البحث التقني عالمية ومن أقوي أدوات السيطرة العالمية .5

 المتقدمة، وازدياد أهمية قضايا انسياب ونقل التقنية بين الدول الصناعية والعالم النامي.

ن مصادي سواء استخدام األجهزة التقنية الحديثة يساعد على أداء العمل بأسلوب اقت :إناالقتصاد في النفقات .6

 ة ا اإلنتاجيناحية تقليل األيدي العاملة أو تخفيض األجور خصوصاً عندما تستخدم تلك األجهزة بكامل طاقته

سية، ية، وال جنوال نوع:تميز التقنية الحديثة بالالمحدودية، فليس لها حدود زمانية وال مكانية، الالمحدودية .7

 ولذا فهي تتخطي كل الحواجز.

اقعية، وتوجه أنظار الناس جميعاً إلي هذه التقنية واهتمامهم بها، مما جعل استخدامها ضرورة حياتية  .8

 والسيما ونحن أبناء أمة عالمية يجب أن تدخل إلي كل إنسان وأن تتوجه إلي كل نفس وفؤاد.

يجمع  أنواعها وأشكالها فمنها الصوتي، ومنها الصوري، ومنها الذي :اختالفاختالف أنواعها وأشكالها .9

 بالصوت والصورة والحركة.

  .سهولة استخدامها وصيرورتها، ويسر التواصل بها والتعامل معها .10

 في مجال العقوبات الجنائية في النظام:ها ثانيا :مشروعية استخدام التقنيات الحديثة وخصائص

 الحديثة في مجال العقوبات الجنائية في النظام: مشروعية استخدام التقنيات .1

أن المملكة العربية السعودية دولة إسالمية تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك وفقاً لما نص عليه 

النظام األساسي للحكم الذي جاء فيه:"المملكة العربية السعودية دولة إسالمية ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، 

، ونص أيضاً على أنه:"يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية -"(1)-ب هللا تعالى وسنة رسولهودستورها كتا

عليه ،(2)وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة المملكة" --سلطته من كتاب هللا تعالى وسنة رسول هللا

الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات  فقد نص النظام السعودي في بعض مواده على مشروعية استخدام التقنيات

 الجنائية من ذلك ما يلي:

نصت الالئحة التنفيذية من نظام اإلجراءات الجزائية على أنه:"يكون تنفيذ أحكام القتل باألداة التي نص 

، يتضح من هذه المادة أن (3)عليها الحكم، فإن لم ينص فيه على شيء فأي أداة يتحقق بها اإلحسان في القتل"

المنظم على الرغم من عدم نصه صراحة على استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ القتل إال أنه أجاز استخدام أي 

كما نصت الالئحة الغاية، وسيلة يتحقق بها اإلحسان في القتل، ومن المعلوم أن بعض التقنيات الحديثة تحقق هذه 

الجزائية على أنه:"يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ  التنفيذية من نظام اإلجراءات

، يتضح من هذه المادة أن المنظم قد (4)القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة"

لنفس، مع اشتراط أجاز صراحة استخدام المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون ا

 المنظم موافقة من له الحق في القصاص كتابة.

 خصائص استخدام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية في النظام: .2

 :(5)تتميز التقنية في مجال العقوبات الجنائية بعدد من الخصائص من أهمها ما يلي

 تجعل كل األماكن الكترونيا متجاوزة. :فالتقنيةتقليص الوقت

 :تتيح وسائل التخزين من استيعاب حجما هائال من المعلومات المخزنة والتي يمكنتقليص المكان

 الوصول إليها بيسر وبسهولة.

 :حيث تتميز التقنية من بقلة تكلفتها.قليل التكلفة

                                                             

 . ه،1412( من النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1المادة ) (1)

 ه،.1412( من النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر سنة 7) المادة (2)

 ه،.1436الصادرة سنة ( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية 163/1المادة ) (3)

 ه،.1436الصادرة سنة ( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية 164/1المادة ) (4)

، رسالة ماجستير، المؤسسة فيتكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية ، أثر مراد، رايس (5)

تكنولوجيييا  اسييتخدام أثيير، نعبييد الييرحمعزيييزة ، العتيبييى(، 27م )ص2005، جامعيية الجزائيير

م 2010، على األكاديمية الدوليية االسيترالية ميدانية البشرية ،دراسة أداء الموارد على المعلومات

 (.23-21)ص



 

( 28 ) 
 

 ث والنظام.:نتيجة حدوث التفاعل بين الباحاقتسام المهام الفكرية مع اآللة

 :أي أن المستخدم لهذه التكنولوجيا يمكن أن يكون مرسل ومستقبل فى نفس الوقت.التفاعلية

 :وتعنى إمكانية استقبال الرسائل في أي وقت يناسب المستخدم.الالتزامنية

 :وهى خاصية متعلقة باستقاللية التقنية الحديثة ،حيث يمكن استخدامها في أي وقت.الالمركزية

و بلد :وتعنى إمكانية الربط بين األجهزة المختلفة في الصنع بغض النظر عن نوعها أتوصيلقابلية ال

 المنشأ.

 :أي إمكانية االستفادة منها من قبل المستخدم إثناء تنقالته.قابلية التحرك والحركية

 :بمعنى إمكانية تحويل الرسالة المقروءة إلى مسموعة أو مطبوعة.قابلية التحويل

جيهها :وتعنى إمكانية توجيه الرسالة االتصالية إلى فرد واحد أو جماعة معينة بدل توالالجماهيرية

 بالضرورة إلى جماهير ضخمة.

حيث ب:وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر مساحات غير محدودة من العالم الشيوع واالنتشار

 تكتسب قوتها من هذا االنتشار المنهجي.

 المطلب الثاني

ألنظمة نطاق استخدام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية وأهميتها في الفقه اإلسالمي وا

 الجنائية السعودية

 مي:نطاق استخدام التقنيات الحديثة وأهميتها في مجال العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالأوال :

 في الفقه اإلسالمي:نطاق استخدام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية  .1

 :استخدامها في تنفيذ العقوبات الجنائية .أ

لقد بينت الشريعة اإلسالمية اآللة التي يتم بها إزهاق النفس التي استوجبت القتل، وهي إما الرجم، وإما 

 القتل بالسيف قصاصاً، بأن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، ومع تطور الحياة وتقدم أساليب القتل استحدث

الناس وسائل أخرى تؤدي إلي إزهاق النفس البشرية، منها وسائل الصعق الكهربائي، والحقن الجرثومية وغيرها 

 .(1)من الوسائل

واألصل في اختيار السيف أداة للقصاص أنه أسرع في القتل وأنه يزهق روح الجاني بأيسر ما يمكن من 

أقل إيالماً فال مانع شرعاً من استعمالها، فال مانع من األلم والعذاب، فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف و

استيفاء القصاص بالمقصلة وغيرهما مما يفضي إلي الموت بسهولة وإسراع وال يتخلف الموت عنه عادة، وال 

أنه ال بأس بأن يستعان بأخذ رأي  ، وقد قال أحد الباحثين:"وأري(2)يترتب عليه تمثيل بالقاتل وال مضاعفة تعذيبه

األطباء في أسهل الطرق للقتل بدون تعذيب أو تمثيل، كما ال أري بأساً بأن يعطي الحق المخدرة والمهدئة التي 

 .(3)تساعد على حصول القتل على الوجه المشروع"

طلبت إحسان  وقال بعض الفقهاء:"أن الشريعة اإلسالمية لم تعين آلة خاصة الستيفاء القصاص، وإنما

القتلة، وإحسانها يكون بكل ما ال يحدث مثلة وال مضاعفة ألم، وعلى ذلك يجب التنفيذ بكل آلة تحقق اإلحسان على 

هذا الوجه، وكلما تقدمت الحياة في ابتكار وسائل حسان في القتلة على هذا الوجه وجب شرعاً المصير إلي التنفيذ 

 .(4)به"

ان أسهل طريق يؤدي إلي إزهاق الروح وإحسان القتل، فهذا ال يمنع من واستيفاء القصاص بالسيف وإن ك

استعمال الوسائل المبتكرة التي تؤدي إلي القتل بأسرع من السيف كالمقصلة وغيرها من اآلالت الحديثة التي 

 .(5)تلتعجل المنية، وال يتخلف عنها الموت عادة، بل يلزم االستيفاء بها وتكون داخلة في األمر بإحسان الق

وما سبق بيانه في آلة استيفاء قصاص النفس، أما ما دون النفس فاالستيفاء يكون بكل آلة تحقق المساواة 

                                                             

جيييرن، نيييزار داود محميييد، مبيييدأ الشيييرعية فيييي التجيييريم والعقوبييية، رسيييالة ماجسيييتير، كليييية  (1)

 (.308 -307م )ص2002الدراسات العليا، األردن، 

، دار الكتييب الحديثيية، القيياهرة، الطبعيية األولييي، الشرباصييي، أحمييد، القصيياص فييي اإلسييالم (2)

 (.208)ص م 1954ه،/1374

، رسالة ماجستير، تنفيذ الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي، بن عواد عيد الجهني، عائض (3)

 م1982هييي،/1402كليييية الشيييريعة والدراسيييات اإلسيييالمية، جامعييية أم القيييري، مكييية المكرمييية، 

 (.267)ص

شييلتوت، محمييود، اإلسييالم عقيييدة وشييريعة، دار الشييروق، القيياهرة، الطبعيية السييابعة عشيير،  (4)

 (.225م )ص1997ه،/1417

، التشيريع الجنيائي ر(، عيودة، عبيد القياد516الجريمة والعقوبة، مرجع سابق )ص أبو زهرة، (5)

 (.2/154اإلسالمي، مرجع سابق )
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 .  (1)التامة من غير تعد وبال ألم، كالسكين وما استحدث من وسائل القطع السريع

 :استخدامها في اإلعالن عن تنفيذ العقوبات الجنائية .ب

فيجوز نشر خبر إقامة الحدود والتعازير في الصحف والمجالت، وليس وهذا النوع من األمور الجائزة 

في ذلك مانع شرعي، ومع جواز نشر صورة اإلنسان الذي أقيم عليه الحد، ألن الغرض من إعالن الحد حصول 

الردع به، ولكما علم عدد كبير من المسلمين عن إقامة الحد تحقق مقصود الشارع من اإلعالن، كذلك يجوز نشر 

فالم عن وقائع تنفيذ الحد، وهذا النوع األصل فيه أن تنفيذ الحد يحصل بحضور طائفة من المؤمنين يشهدون األ

إقامته حتى يحصل له االنتشار، ولكن اليوم ومع تطور وسائل اإلعالن فإنه باإلمكان نقل الخبر بالصوت 

 .(2)والصورة عن طرق وسائل التقنية الحديثة

 أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية: استخدامها في مجال تأمين .ج

أن اإلسالم ال يمنع تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية والمراقبة بكل أشكالها وأنواعها من دامت من أجل 

إقرار األمن والنظام، أو الحصول على معلومات تفيد األمة، وتؤدي إلي إشاعة األمن والطمأنينة، فيجوز تأمين 

 .(3)ورصد ومتابعة نشاطات المسجونينأماكن تنفيذ العقوبات، 

 أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ العقوبات الجنائية: .2

مع تطور الحياة وتغيرها من جيل إلي جيل ظهرت وسائل جديدة إلزهاق الروح بطرق مختلفة عما 

صلة، أو اص، أو المقمضي، فمثالً ظهر ما يسمي ب،"الحقنة المميتة"، و"الكرسي الكهربائي"، أو الرمي بالرص

ما كوم عليهم، الشنق، وغيرها من الوسائل الحديثة التي تم استخدامها في تنفيذ أحكام اإلعدام ضد الجناة المحك

ستعمال ظهرت وسائل جديدة في الطب يمكن من خاللها قطع أجزاء معينة من الجسم من خالل عليات الجراحة با

ا ال هكما أن معظم ع أهميتها من أنها تتميز بالدقة، والسرعة في اإلنجاز،التخدير، كل هذه األساليب أو معظمها تنب

ن السيف ميحدث مثلة وال مضاعفة ألم، ويتحقق من خاللها اإلحسان في القتل، كما أن استخدامها يعتبر أسرع 

 كالمقصلة وغيرها من اآلالت الحديثة التي تعجل المنية.

المنظم قد نص على استخدامها، حيث جاء في الالئحة التنفيذية  ونظراً ألهمية هذه الوسائل الحديثة فإن

لنظام اإلجراءات الجزائية ما نصه:"يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من 

 .(4)له الحق في القصاص كتابة"

 ية في النظام.ثانيا :نطاق استخدام التقنيات الحديثة وأهميتها في مجال العقوبات الجنائ

 نطاق استخدام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية في النظام. .1

 و التالي:يتنوع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية في النظام، وهي على النح

 :استخدامها في تنفيذ العقوبات الجنائية .أ

وعلي هذا نصت بعض المواد في الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية على أنه:"يكون تنفيذ أحكام 

، يتضح (5)القتل باألداة التي نص عليها الحكم، فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها اإلحسان في القتل"

إلحسان في القتل، ومنها األساليب الحديثة، كما نصت من هذه المادة أن المنظم قد أباح استخدام أي وسيلة تحقق ا

الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية على أنه:"يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس 

 .(6)بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة"

 :استخدامها في اإلعالن عن تنفيذ العقوبات الجنائية .ب

الن عن تنفيذ العقوبات سواء كان بموقع التنفيذ أو عن طريق اإلعالم أو غيرها من التشهير، يعتبر اإلع

واإلعالن عن تنفيذ العقوبة عبر وسائل اإلعالم، وهذه الطريقة تعتبر من الطرق الحديثة لإلعالن والتشهير 

                                                             

 (.556يمة والعقوبة، مرجع سابق )صأبو زهرة، الجر (1)

العتيبيي، الموسييوعة الجنائيية اإلسييالمية المقارنيية باألنظمية المعمييول بهييا فيي المملكيية العربييية  (2)

 (82السعودية، مرجع سابق )ص

أحمد، إبراهيم على محمد، فقه األمن والمخابرات، مركز الدراسيات والبحيوث، جامعية نيايف  (3)

حمد مفليح، ميدي فاعليية (، العنزي، على م143م )ص2006العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

التقنيات األمنية الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش في السجون، رسالة ماجستير، قسم العليوم 

هيي،/ 1428الشييرطية، كلييية الدراسييات العليييا، جامعيية نييايف العربييية للعلييوم األمنييية، الرييياض، 

 (.16م )ص2008

 ه،.1436ءات الجزائية الصادر سنة ( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجرا164/1المادة ) (4)

 ه،.1436( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية الصادر سنة 163/1المادة ) (5)

 ه،.1436( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية الصادر سنة 164/1المادة ) (6)



 

( 30 ) 
 

و للمصلحة وفق معايير وأسس ، ويستثني من ذلك ما كان للضرورة أ(1)بالمجرم وجريمته والعقوبة التي لحقت به

 . (2)وضوابط

فالمملكة العربية السعودية تقوم بنشر وقائع الجريمة وتنفيذ العقوبة عبر وسائل اإلعالم المحتفلة، وذلك 

، حيث صدرت التعليمات بأن:"يعلن عن تنفيذ الحدود وما تقتضي المصلحة (3)حسب خطورة الجريمة ونوعها

 .(4)العقوبات التعزيرية فيكتفي بالتنفيذ دون اإلعالن"العامة اإلعالن عنه أما باقي 

 استخدامها في مجال تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية: .ج

أشار نظام السجن والتوقيف على جواز استخدام األسلحة النارية الحديثة ضد المسجونين، وذلك في أحوال 

التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة معينة، حيث نص علي أنه:"يجوز للمختصين بداخل السجون ودور 

 :(5)المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في األحوال اآلتية

 صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدرهم صدها بوسائل أخرى. -

 منع الفرار إذا لم يكن منعه بوسائل أخرى. -

 أهمية استخدام التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية في النظام. .2

 أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية: .أ

السجن منظمة حكومية تتولي تسيير األنشطة اليومية للمسجونين، والذي يميزها عن بقية المنظمات هو أن 

بذاتها وليست وسيلة كما هو الحال في المنظمات األخرى، فحراس السجن يقفون حول الرقابة فيها تعد هدفاً 

المسجونين لمراقبتهم وللحفاظ عليهم وليس لتوظيفهم أو استخدامهم في أية مهمة أخرى، وحراس السجن الذين 

قبة وظيفة يشرفون ويديرون المسجونين هم أنفسهم خاضعون لمراقبة دقيقة وغير محسوسة، وهكذا تصبح المرا

أساسية عبر جميع المستويات التنظيمية بدءاً من الرئيس األعلى للسجن ألصغر وأدني مستوي فيه، فقد أطلقت 

 .(6)هذه الثورة طاقات ضخمة وسخرتها في السيطرة على الطبيعة واستثمارها

تخدام األمثل لآلالت أن أهمية التقنية الحالية تتمثل في كونها تعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة واالس

والمعدات المتطورة، وكذلك في خصوصيتها وانفرادها، فهي ال تعتمد على الموارد األولية أو الطاقة أو األسواق 

 .   (7)أو غيرها من عوامل اإلنتاج، بل إن عمادها ومحركها األساسي هو العقل البشري

ئية يهدف إلي توفير قدر كبير من مراقبة المحكوم فاستخدام التقنيات الحديثة في تأمين تنفيذ العقوبات الجنا

عليهم بالعقوبات الجنائية، حيث أن المراقبة هي اللبنة األولي لتأكيد المعلومة التي تصل إلي القائمين على تأمين 

م أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية، وتفتح لها مجاالت استكمالها، والوقوف على حقيقتها، خاصة في الجرائم التي يت

اإلعداد لها قبل ارتكابها، سواء بالتحريض أو االتفاق أو المساعدة كجرائم الهروب أو القتل والشروع فيه بين 

                                                             

تنفيييذ العقوبيية فييي الفقييه اإلسييالمي ، إعييالن مبيين سييعيد بيين عبييد الكييري مالغامييدي، عبييد الكييري (1)

ونظامها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كلية الدراسيات العلييا، أكاديميية نيايف 

 (.149م )ص2002ه،/ 1423العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

، السيتر فيي القضيايا الجنائيية، مفهوميه، حكميه، وصيوره، وضيوابطه، فالغامدي، عبد اللطيي (2)

بن حسين، حكيم التشيهير بالنياس والتعيرض  ن(، النفيسة، عبد الرحم83 -82مرجع سابق )ص

لهم في خصوصياتهم وأسرارهم وما إذا كان من الجيائز التشيهير بمين يفعيل بعيض المنكيرات، 

 (، الجيوعي، عبيد هللا225 -224( )ص33مجلة البحوث الفقهية المعاصيرة، الريياض، العيدد )

 (.51ه، )ص1412هير ضوابط ومحاذير، دار الوطن، الرياض، بن محمد، اإلكفار والتش

الغامييدي، إعييالن تنفيييذ العقوبيية فييي الفقييه اإلسييالمي ونظامهييا فييي المملكيية العربييية السييعودية،  (3)

 (.150مرجع سابق )ص

 ه،.15/4/1397( وتاريخ 3631األمر السامي رقم ) (4)

( بتييياريخ 31بالمرسيييوم الملكيييي رقيييم )م/ ( مييين نظيييام السيييجن والتوقييييف الصيييادر27المييادة ) (5)

 ه،.8/6/1398( بتاريخ 441ه،، وقرار مجلس الوزراء رقم )21/6/1398

الكبيسييي، عييامر خضييير، المراقبيية فييي السييجون، مجليية الفكيير الشييرطي، شييرطة القيياهرة،  (6)

 (.190-185م )ص2000

عييدالت إنتاجييية العمييل إبييراهيم، صييالح خليييل، العلييم والتكنولوجيييا وإنتاجييية العمييل، نييدوة م (7)

 (.20ه، )ص1407وأثارها ووسائل تطويرها بالدول العربية والخليجية،  



 

( 31 ) 
 

 .(1)المسجونين، وجرائم المخدرات بكافة صورها وأشكالها، والجرائم األخرى

ية أن حيث تمثل التقنية عنصراً مهماً في حياتنا المعاصرة، حيث أصبح من الضروري ألي منظمة أمن

تتوافر لديها تقنيات حديثة يمكن من خاللها توفير ما تحتاج إليه عمليات صنع القرارات من معلومات، 

فالمعلومات تشكل المصدر الحيوي الذي يمكن للمنظمة األمنية من القيام بوظائفها المختلفة بكفاءة وفاعلية، لذلك 

خال نظام المراقبة والتفتيش باستخدام التقنيات الحديثة قامت عدد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية بإد

 .(2)بوصفه عنصراً أساسياً لتطوير عمل السجون لتحقيق أهدافها اإلصالحية وتحقيق رسالتها الوطنية

فاستخدام التقنيات الحديثة في مجال تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية تؤدي إلي المراقبة التي تعتبر 

لواقع الحدث اإلجرامي الفعلي دون رتون، والتي من خالل يستطيع القائمون على تأمين هذه الصورة الحية 

األماكن من الكشف عن الجريمة، فهذه التقنيات لها دور أساسي وفعال في جمع االستدالالت عن الجرائم التي 

 .(3)ينوي المحكومين عليهم بالعقوبات الجنائية تنفيذها

الحديثة في مجال تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية لها دور كبير في الوقاية كما أن استخدام التقنيات 

من وقوع الجريمة خاصة عندما يشعر الشخص الذي يريد أن يرتكب الجريمة أنه تحت الرقابة بالتقنيات الحديثة، 

إيجابياً في التقليل من مخالفة كما أن استخدام التقنيات الحديثة في تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية له أثراً 

 .(4)النظام داخل السجون

فاستخدام التقنيات الحديثة في مجال تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية تعني المشاهدة الحية للتأكد من 

حدث مجهول لم تستكمل صورته بعد لكي يصبح معلوماً في الواقع الفعلي أو في الواقع المستقبلي في محاولة 

إلي الماضي أو الحاضر القائم للوقوف على الحقيقة بالقدر الذي يمكن بصدده إعمال الفكر والحس  الرجوع

، وعليه يمكن القول أن أهمية استخدام (5)األمني منعاً للجريمة قبل وقوعها أو التردي فيها أو استفحال أمرها

 :(6)تتمثل في اآلتيالتقنيات الحديثة في مجال تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية 

 التحقق من مخالفة القانون )النظام(. .أ

 القبض على المخالفين حال ارتكاب أفعال غير مشروعة. .ب

 التعرف على شركاء المخالفين .ج

 توفير الحماية والوقاية من الجريمة. .د

 جمع التحريات عن األنشطة غير المشروعة. .ه

 حماية األشخاص المطلوب حمايتهم. .و

 ن )تنفيذ العقوبات(.مراقبة ما يدور في أماك .ز

 أهمية استخدام التقنيات الحديثة في اإلعالن عن تنفيذ العقوبات الجنائية: .ب

تعد الوظيفة اإلخبارية العمود الفقري للخدمة اإلعالمية، كما يصفها بعض المتخصصين ألهميتها التي 

يهتم بها أكثر الناس ويقبلون  ، فالنشرات اإلخبارية وبعض البرامج(7)تكمن في عناية الناس بها وإقبالهم عليها

علي سماعها ومشاهدتها، الحتوائها على ما قد يهمهم في حياتهم، أو حتى من باب معرفة األحداث والوقائع سواء 

                                                             

العنزي، على محمد مفلح، مدي فاعلية التقنيات األمنيية الحديثية فيي مجيال المراقبية والتفتييش  (1)

فييي السييجون، رسييالة ماجسييتير، كلييية الدراسييات العليييا، جامعيية نييايف العربييية للعلييوم األمنييية، 

 (.17م )ص2008ه،/1428الرياض، 

 (.79نفس المرجع السابق )ص (2)

ضييييابط التحريييييات )االسيييتدالالت واالسييييتخبارات( منشييييأة ، حالشيييهاوي، قييييدري عبييييد الفتيييا (3)

 (.196-195م )ص1998المعارف، اإلسكندرية، 

العنزي، على محمد مفلح، مدي فاعلية التقنيات األمنيية الحديثية فيي مجيال المراقبية والتفتييش  (4)

 (.18في السجون، مرجع سابق )ص

مرجييع سييابق  ،)االسييتدالالت واالسييتخبارات، ضييابط التحريييات حالشييهاوي، قييدري عبييد الفتييا(5)

، المراقبة، القيادة العامة لشرطة دبيي، مركيز الدراسيات ن(، أحمد، محمد عبد الرحم191)ص

 (.15م )ص1993والبحوث، 

رات، أحمييد صييالح، إدارة الشييرطة المعاصييرة، األميين العييام، عمييان، الطبعيية األولييي، يييالعم (6)

 (.38-35ه، )ص1418

اكيييان، وآخيييرون، وسيييائل االتصيييال، وسيييائل االتصيييال، دار زهيييران، جيييدة، ، رمعبيييد الكيييري (7)

(، محمييد، محمييد سيييد، المسييؤولية اإلعالمييية فييي اإلسييالم، مكتبيية الخييانجي، 52هيي، )ص1415

 (.32ه، )ص1403القاهرة، 



 

( 32 ) 
 

كانت في الداخل أو في الخارج، ولذلك فإنها تعد متصلة بجمهور المستمعين والمشاهدين، مما يجعل لها أهمية 

عالن والتشهير سواء كان ذلك بالمجرم أو الجريمة أو تنفيذ العقوبة، فالوظيفة واضحة في تحقيق الهدف من اإل

اإلخبارية وإن كانت مشتملة على البرامج والنشرات اإلخبارية فإنها صالحة للقيام بتأثير مهم في تحقيق الوقاية 

الجريمة، كذلك نشرها  من الجريمة من خالل عنايتها بنشر الحوادث واألضرار التي تترتب عليها أياً كانت هذه

ألسماء وصور المجرمين والمشبوهين لكي يتمكن الناس من معرفتهم وتسليمهم، أو اإلباله عنهم للجهات 

المختصة في حال هروبهم واختفائهم، كما أن نشر العقوبات الصادرة في حق مرتكبي الجرائم واإلخبار عن 

 .(1)فة اإلخبارية، ويتحقق بها الوقاية المنشودتنفيذها يعد من األدوار المهمة التي تقوم بها الوظي

فاإلعالن واإلعالم ليس إضافة مستحدثة أو ضرورة اقتضتها ظروف العصر، أو طبيعة التطور ليتزود 

بها المجتمع اإلسالمي، بل إن اإلعالن جزء من الدعوة اإلسالمية وسمة من سماته الظاهرة، فالمجتمع اإلسالمي 

م، كل ذلك من منطلق العقيدة الصحيحة التي تسعي إلي تحقيق النفع للناس مما جعله هو مجتمع االتصال الدائ

إعالم متداخل متكامل ينبع من العقيدة اإلسالمية، ويتخلل حياة المجتمع بكل تفاصيلها ودقائقها، والقرآن الكريم 

  .(2)والسنة النبوية وضعا أسس اإلعالم اإلسالمي الواضحة والمحددة األهداف

 المبحث الثالث

ثالث  ودية، وفيهأنواع التقنيات الحديثة في مجال العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالمي واألنظمة الجنائية السع

 مطالب:

 المطلب األول

 ة السعوديةأنواع التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالمي واألنظمة الجنائي

 يات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالمي:أوال :أنواع التقن

 تتنوع التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية ومن هذه التقنيات ما يلي:

 :القتل بالمقصة .1

من أنواع تنفيذ القتل، وهي عبارة عن قطعة حديدية مستطيلة أو مربعة الشكل، ومسطحة،  تعتبر المقصة

وثقيلة الوزن حادة وقاطعة من أحدي أطرافها، ترفع على عمودين وعند التنفيذ توضع رقبة الشخص تحتها ثم 

 .(3)تترك فتهوي على رقبته بسرعة فتفصل الرأس عن الجسد في أقل من لحظة

األزهر االستيفاء بأيسر وأسرع طريقة في إزهاق الروح، ألن العلة في كون القصاص بالسيف وقد أجاز 

هي أن القتل به أيسر وأسهل، فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة وكانت أسرع في إزهاق الروح، 

عمله، إن لم يكن أفضل  ، وأري صحة القتل بهذه اآللة ألنها في معني السيف، وتعمل(4)فالظاهر أنه يجوز بها

 ، وبالتالي عدم إتقان استخدامه مما قد يؤدي إلي التمثيل بالمقتول.(5)خاصة في ندرة استخدام السيف في زماننا هذا

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:"والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، ألن ذلك أروح أنواع 

 .(6)من اآلدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه"القتل، وكذل شرع هللا قتل ما يباح قتله 

ن المقصة أوقول شيخ اإلسالم هذا يدل على أنه يجيز القتل بالمقصة، ألنها في معني السيف تماماً، كما 

 ها، وسهولةيسهل استخدامها، ووزنها وحدتها كفيالن بفصل الرأس عن الجسد، باإلضافة إلي قلة تكاليفها، ونقل

أفضل وفي كل سجن، بخالف إيجاد رجل يجيد الضرب بالسيف في كل مدينة، كما أن جاهزيتها دائمة، توفيرها 

 وأعلي من جاهزية اإلنسان.

فال مانع شرعاً من استيفاء القصاص بالمقلصة وغيرهما مما يفضي إلي الموت بسهولة وإسراع وال 

                                                             

العتيبييي، صييالح بيين علييى بيين ذعييار، اإلعييالن عيين الحييدود الشييرعية وأثييره فييي الييردع العييام (1)

، إعييالن تنفيييذ العقوبيية فييي الفقييه مبيين سييعيد بيين عبييد الكييري معبييد الكييري (، الغامييدى،278)ص

اإلسالمي ونظامها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، قسم العلوم الشيرطية، كليية 

م 2002هيييي،/1423الدراسييييات العليييييا، أكاديمييييية نييييايف العربييييية للعلييييوم األمنييييية، الرييييياض، 

 (.150)ص

عييالم فييي المجتمييع اإلسيالمي، مكيية المكرميية، رابطيية العييالم اإلسييالمي، عبدالواحيد، حامييد، اإل(2)

 (.49-19إدارة الصحافة والنشر )ص

 (.2/741إبراهيم، مصطفي، وآخرون، المعجم الوسيط، مرجع سابق ) (3)

 (.6/16فتأوي األزهر، ) (4)

 (.1/760، التشريع الجنائي في اإلسالم، مرجع سابق )رعودة، عبد القاد (5)

 (.14/440ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق ) (6)



 

( 33 ) 
 

 .(1)اعفة تعذيبهيتخلف الموت عنه عادة، وال يترتب عليه تمثيل بالقاتل وال مض

 :القتل شنقا   .2

وهو أن يجعل في عقنه حبل ثم يعلق في خشبة أو شيء بحيث يرتفع عن األرض وهي ما تسمي بالمشنقة، 

 . (2)وقد كان الوالة يفعلون ذلك باللصوص والمفسدين

رحمه هللا تعالي عن الشنق:"وهو الذي جرت العادة بفعله من الوالة في اللصوص  -قال ابن قدامة

 .(3)شباههم من المفسدين"وأ

إزهاق  ومن كالم ابن قدامة السابق يدل على أنه يرى جواز ذلك، ويدل على الجواز أنها آلة سريعة في

 الروح، وال يحصل فيها تمثيل وال حيف.

وعند التنفيذ بها يلزم التأكد من سالمة جميع أجزاء اآللة، وال تكون المسافة التي تقع فيها المشنوق طويلة، 

لزم أن يتناسب وزن المنفذ فيه مع قوة الحبل، حتى ال ينقطع، كذلك مالحظة أنه إذا كان وزن الشخص كبيراً وي

فإنه قد يؤدي إلي تمزيق عنقه، وبهذا تمثيل به يجب تجنبه، كما يلزم الكشف على المنفذ فيه بعد التنفيذ للتأكيد من 

 .(4)وفاته، ألنه ال يتحقق القتل بالنظرة المجردة

 :لقتل رميا  بالرصاصا   .3

يجوز التنفيذ بإطالق النار على المنفذ فيه شريطة إصابته في مقتل، يدل على جواز ذلك أنه آلة حربية 

قاتلة تقتل بال تمثيل وال تعذيب، ويجب حضور اإلمام أو نائبه، وحضور الطبيب للتأكد من موت المنفذ فيه، 

 .(5)صاص، ويحرص على إبعاد الناس عن هدف الرصاصويوكل بالتنفيذ إلي من كان حاذقا في إطالق الر

ويتعين استخدام الرصاص متى ما وجد مبرر لذلك، لعدم وجود الجالد، أو مرضه، أو عدم إتقانه، أو تعدد 

الجناة في أماكن مختلفة من الدولة، مع عدم وجود عدد كاف من الجالدين، أو يكون الرصاص في وقت أوجز 

 .(6)كللناس من السيف، ونحو ذل

قال الشيخ العالمة الدكتور صالح الفوزان:"ومثل قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطالق الرصاص 

 . (7)عليه ممن يحسن الرمي"

 :القتل بالكرسي الكهربائي .4

منها عبارة عن كرسي يثبت به المنفذ فيه القتل، ويوصل في بعض أجزاء جسمه أسالك كهربائية، و وهو

ة، فيموت وضع ما يشبه الخوذة على رأسه موصل بها أسالك كهربائية، ثم يتم تشغيل تيار كهربائي عالي الدرج

 المنفذ به من قوة الصدمة الكهربائية.

ن شاهدها عرف أن فيها تعذيباً وتمثيالً بالمنفذ به، ولذلك يجب وهذه الطريقة أشبه بالحرق بالنار، وم

 .(8)تجنب هذه الطريقة وعدم التنفيذ بها، كما يمكن التنفيذ بالحقن السامة، وغرفة الغاز، متى أمن الحيف والتمثيل

 القتل بالغاز السام .5

غاز خانق من فتحات وهو عبارة أن يدخل المحكوم عليه باإلعدام إلي غرفة محكمة اإلغالق، يتسرب 

داخل هذه الغرفة، ويضاف مع هذا الغاز بعض الروائح المستحسنة التي ال تجعل من استنشاقه أمراً منفراً 

للمحكوم عليه، كما أنه يراعي في هذا الغاز سرعة فعاليته، وتأثيره في الجهاز التنفسي حيث يعطل خاليا الرئة 

اني أكسيد الكربون في خاليا الجسم، ويؤدي إلي الموت السريع، وهذه التنفسية، مما يسبب احتباس الغاز السام وث

اآللة فيها نوع من اإلحسان للمحكوم عليه، إذ أنه يحس بدوار، ثم يغيب عن الوعي تدريجياً، ثم يفارق الحياة 

                                                             

 (.208الشرباصي، أحمد، القصاص في اإلسالم، مرجع سابق )ص (1)

الزهرانييي، مبييارك بيين عطييية، الخطييأ فييي تنفيييذ العقوبيية الجنائييية فييي الفقييه اإلسييالمي واآلثييار  (2)

 (.33المترتبة عليه، مرجع سابق )ص

 (.8/210)ابن قدامة، المغني، مرجع سابق  (3)

الزهرانييي، مبييارك بيين عطييية، الخطييأ فييي تنفيييذ العقوبيية الجنائييية فييي الفقييه اإلسييالمي واآلثييار  (4)

 (.34 -33المترتبة عليه، مرجع سابق )ص

 (.35نفس المرجع السابق )ص (5)

مجلة البحوث اإلسالمية، كيفية تنفيذ العقوبيات التعزيريية فيي الفقيه، الرئاسية العامية للبحيوث   (6)

 (.304ه، )ص1421(، 61فتاء، المملكة العربية السعودية، العدد )واإل

 (.479)ص مرجع سابقالفوزان، الملخص الفقهي،   (7)

الزهراني، الخطأ في تنفيذ العقوبة الجنائية فيي الفقيه اإلسيالمي واآلثيار المترتبية علييه، مرجيع (8)

 (.36سابق )ص



 

( 34 ) 
 

 .(1)غرفةخالل ربع ساعة من بداية استنشاقه للغاز، وقد تطول المدة أو تقصر بناء على كمية الغاز المتسرب لل

 القتل بالمواد الكيميائية  .6

وقوام هذه الطريقة حقن الشخص ثالث جرعات في ذراع المحكوم عليه، وذلك بمزج ثالثة محاليل 

كيمائية وهي "صوديوم البينتوثال"الذي يسبب فقدان الوعي، و"كلوريد البوتاسيوم" الذي يؤدي إلي توقف القلب، 

التنفس، ويري البعض هذه الطريقة من أنفع الطرق وأحسنها في تنفيذ  و"بروميد البانكورونيوم" إليقاف عملية

عقوبة القتل، ذلك أن المحكوم عليه لن يحس إال بوخز اإلبرة فقط، وبعدها بثوان يتخدر، ويفارق الحياة، كما أن 

م يصدر في هذه الطريقة مراعاة لمن يحضر تنفيذ العقوبة، إذ يرى المحكوم عليه يموت على فراشه من دون أل

 .  (2)منه

 .ثانيا :استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية في النظام

نصت الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية على أنه:"يكون تنفيذ أحكام القتل باألداة التي نص عليها 

 .(3)قتل"الحكم، فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها اإلحسان في ال

ساليب يتضح من هذه المادة أن المنظم قد أباح استخدام أي وسيلة تحقق اإلحسان في القتل، ومنها األ

 :الحديثة، وقد ظهر في الوقت الحاضر عدة آالت حديثة لتنفيذ العقوبات الجنائية من أبرزها ما يلي

 :القتل بالرصاص .1

يفارق الحياة، وهذه الطريقة مستخدمة في كثير وذلك بأن يطلق على الجاني عدة طلقات من المسدس حتى 

من دول العالم في تنفيذ عقوبة القتل، وهذه اآللة مع كونها سريعة النتائج، إال أنها ال يؤمن فيها الحيف والتعدي، إذ 

أن كثرة الرصاصات المتوجهة للجاني قد تصيبه في غير مقتل مما يسبب األلم الشديد، والتعذيب، وفيها أيضاً 

يه، إذ إن شدة الطلقات تسبب تمزيق الجسم وخروج األشالء منه، وهذا من التمثيل المنهي عنه، إال أن يكون تشو

 .(4)الرامي ممن يحسن الرمي، فأجازه جماعة من العلماء وأنه ال يدخل في التمثيل المنهي عنه

 :الكرسي الكهربائي .2

م، وأول من طبق عليه 1890ن آب سنة كان أول استخدام لهذه الطريقة في أمريكا في السادس عشر م

، أما تعريف الصعق الكهربائي (5)الموت بهذه الطريقة وليام كيملر في نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية

فهو:تهيج يصيب األنسجة الحية بسبب مرور التيار الكهربائي خالل جسم اإلنسان الذي يترافق مع التقلص 

، ويتميز الصعق الكهربائي بأنه رد فعل عصبي شديد، يترافق بتعطيل دوران (6)التشنجي غير اإلرادي للعضالت

 الدم والتنفس، أما عن تأثيره على الجسم فهو:

 تظهر اإلثارة والتهيج على عضالت الجسم والقلب والدورة الدموية والجهاز العصبي المركزي. .أ

ر ء الجسم التي تسرى فيها التيايظهر تأثيره الحراري على هيئة حروق بسيطة أو شديدة تصيب أجزا .ب

 الكهربائي.

قد تحدث التواءات مفاجئة في أطراف الجسم أو أعضائه وتتكسر بعض عظامه نتيجة التقلص في العضالت  .ج

 .   (7)التي يسرى فيها التيار الكهربائي

                                                             

اإلعييدام فييي القييانون الوضييعي دراسيية مقارنيية ، عقوبيية لعبييد العييا فأحمييد، محمييد عبييد اللطييي (1)

م 1988هي،/1408بأحكام التشريع اإلسالمي، رسالة ماجستير، كليية الحقيوق، جامعية القياهرة، 

 (.215)ص

، تنفييذ عقوبية القتيل والقطيع بالوسيائل الحديثية، بن سليمان بن عبيد هللا زالتويجري، عبد العزي (2)

ريعة والقانون، كليية الدراسيات العلييا، جامعية نيايف دراسة تأصيلية، رسالة ماجستير، قسم الش

(، زعبالوي، يوسف، الجدييد 73-72م )ص2013ه،/ 1434العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 (.82م )ص1983ه،/ 1403في العلم والطب، مجلة العربي، الكويت، جمادي األولي، 

 ه،.1436جزائية الصادر سنة ( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات ال163/1المادة ) (3)

، تنفييذ عقوبية القتيل والقطيع بالوسيائل الحديثية، بن سليمان بن عبيد هللا زالتويجري، عبد العزي (4)

 (.70)صمرجع سابق دراسة تأصيلية، 

الفيصيل، عيدد  ، تياريخ الكرسيي الكهربيائي، الميوت تحيت التيوتر العيالي، مجليةسعد، عبد هللا (5)

 (.93-92م )ص1997ه،/1417(، ذو الحجة، 246)

م 1987هيي،/1407طييه، صييبحي، األميين الكهربييائي، دار المعرفيية، بيييروت، الطبعيية األولييي،  (6)

 (.16)ص

م 1978فيييراج، أحميييد ضيييياء اليييدين، األميييان الصيييناعي، الهيئييية المصيييرية للكتييياب، مصييير،  (7)

 (.118)ص



 

( 35 ) 
 

وتبلغ قوام هذه الطريقة حق الشخص ثالث جرعات في ذراع المحكوم عليه، اإلعدام بالمواد الكيميائية: .3

الجرعة األولي غرامين، أي خمسة أضعاف جرعة التخدير التي تتطلبها العمليات الجراحية، وهي كفيلة 

بموت اإلنسان، أما الجرعتان الثانية والثالثة فالمقصد منها التأكد من أن الموت قد وقع، وقوام الجرعة 

المحكوم عليه فتضمن إيقاف التنفس  ( ملغرام التي من شأنها أن تحدث الشلل الكامل في جسم100الثانية )

تماماً إذا لم يكن قد توقف أثر الجرعة األولي، ثم تأتي الجرعة الثالثة األخيرة الكفيلة بإيقاف نبضات القلب 

 .  (1)نهائياً إذا لم يكن قد توقفت من قبل

عة تستخدم هي آلة لتنفيذ حكم القصاص، وتسمي أرجوحة الموت، ذات شفرة حادة قاطاإلعدام بالمقصة: .4

 .(2)في اإلعدام فتفصل الرأس عن الجسد

 . (3)تتميز هذه الطريقة من وسائل التنفيذ بالسرعة في اإلنجازاإلعدام بالرصاص: .5

 . (4)وهي الوسيلة األغلب شيوعاً في التنفيذاإلعدام شنقا : .6

 المطلب الثاني

ية ظمة الجنائأنواع التقنيات الحديثة في مجال اإلعالن عن تنفيذ العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالمي واألن

 السعودية

ية ات الجنائأتناول في هذا المطلب أنواع التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال اإلعالن عن تنفيذ العقوب

 لك على النحو التالي:في الفقه اإلسالمي واألنظمة الجنائية السعودية، وذ

 المي:أوال :أنواع التقنيات الحديثة في مجال اإلعالن عن تنفيذ العقوبات الجنائية في الفقه اإلس

 اد البشر،نتيجة الختالف الظروف البيئية وتغير أحوال الحياة اإلنسانية واالتساع الهائل الحاصل بأعد

لناس على تى تتم تغطية إعالمية واسعة وشاملة تشمل ااقتضي ذلك تعدد اآلليات وتنوع الوسائل اإلعالمية، ح

 امتداد تراب األرض.

دام لذا أري أن من أولويات العمل اإلسالمي اآلن هو تكاتف الجهود وبذل نشاط دءوب في سبيل استخ

طالع على الوسائل المتاحة من أجهزة اإلعالم وصبغها بصبغة إسالمية راشدة، ليتمكن المسلمون من خاللها اال

تغني يئاً ال يسشاألحكام الشرعية التي يتم نشرها بواسطتها،، وانطالقاً من أن اإلعالم قد غدا في العصر الراهن 

تطويعها  عنه الناس في مجال التوعية، أري ضرورة التنوية إلي بعض الوسائل اإلعالمية المعاصرة التي يمكن

 عنه وتقوم فيفعلوا ما أحل لهم وينتهوا عما نهوا لخدمة اإلسالم، وحتى تحقق معرفة الناس بالحالل والحرام،

 عليهم الحجة، فال يعذر الجاهل بجهله، ومنها:

 :نشر الخبر في الصحف والمجالت .1

الشك أن الصحافة رسالة تهدف إلي تنوير المجتمع وإصالح شأنه وتقويم إعوجاجه، وهي أداة قوية في 

الصالح والنجاح، لذا فقد أطلق على الصحافة السلطة الرابعة تغيير العادات، واالتجاهات والسير بها في طريق 

بعد سلطة الحكومة والبرلمان والقضاء، وتشمل الصحافة المكتوبة الجرائد والكتب والمجالت، ومن الجدير ذكره 

 أن الجريدة الرسمية بالذات، يقل عدد قرائها، فعددها محدود بالنسبة إلي مجموع الناس، كما أن جهات توزيعها

محددة في بعض المدن مع أن ما ينشر فيها موجه للناس جميعهم دون استثناء، ومن هنا فإن ما ينشر بها من 

 .(5)األحكام مجهول لدي كثير من الناس فال يحصل لديهم العلم التام بكل ما ينشر

ليس و وهذا النوع من األمور الجائزة فيجوز نشر خبر إقامة الحدود والتعازير في الصحف والمجالت،

صول حفي ذلك مانع شرعي، ومع جواز نشر صورة اإلنسان الذي أقيم عليه الحد، ألن الغرض من إعالن الحد 

 الردع به، وكلما علم عدد كبير من المسلمين عن إقامة الحد تحقق مقصود الشارع من اإلعالن.

 :نشر األفالم عن وقائع تنفيذ الحد في التلفاز واإلذاعة .2

معجزة القرن المعاصر، فهو من أقوي األجهزة اإلعالمية وأهمها شأناً حيث يعتمد في يعتبر التلفاز بحق 

إيصال المعلومات إلي الجماهير عبر الصوت والصورة، والحركة، والكلمة، حتى قال البعض إن التلفاز قد أصبح 

                                                             

م 1983ه،/1403لم والطب، مجلة العربي، جمادي األولي، زعبالوى، يوسف، الجديد في الع (1)

 (.83-82)ص

 (.3/105ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ) (2)

، حكييم تنفيييذ القصيياص واإلعييدام بالوسييائل الحديثيية فييي الفقييه محميياد، حمييزة بيين عبييد الكييري (3)

م 2007(، 1)( العيييدد 34اإلسيييالمي، دراسيييات عليييوم الشيييريعة والقيييانون، األردن، المجليييد )

 (.127)ص

 نفس المرجع السابق، نفس الصفحة. (4)

 (.284جرن، نزار داود محمد، مبدأ الشرعية في التجريم والعقوبة، مرجع سابق )ص (5)



 

( 36 ) 
 

 .(1)المعلم العظيم للشعب

حكام العامة من خالل التصور ومن هنا نبعت الحاجة إلي إنشاء تلفاز إسالمي من أجل عرض األ

اإلسالمي الصحيح المتعلق بأفعال الناس، وما يصدر عنهم من تصرفات قولية أو فعلية، أو بمعني أخر أن تصاه 

البرامج المعدة لهذه الغاية في ضوء اإلسالم وتصوراته ومقاصده بحيث تسهم هذه البرامج في بناء إنسان صالح 

 .(2)االنحرافات السلوكية واالضطرابات الخلقيةفي ظل مجتمع صالح متزن خال من 

حتى  وهذا النوع نقول فيه األصل في تنفيذ الحد أن يحصل بحضور طائفة من المؤمنين يشهدون إقامته

، وأقول يحصل له االنتشار، ولكن اليوم ومع تطور وسائل اإلعالن فإن باإلمكان نقل الخبر بالصوت والصورة

 كن أن نبينسان عند إقامة الحد والتعزير عليه إال في الحاالت الضيقة جداً، ويمفي ذلك ال يجوز تصوير اإلن

 بعض الضوابط التي ينبغي أن يتقيد بها عند تصوير الحد على المحدود نجملها في اآلتي:

نسان يجوز تصوير المحدود وعرض صوره على الناس ووضعها في المواقع اإللكترونية، وذلك إذا كان اإل .أ

 لفجور والدياثة.معروفاً با

 يجوز تصوير الشخص الذي عم جرمه جميع البلدان، الجزاء من جنس العمل فمن عم جرمه عم عقابه. .ب

 .(3)لمن كان سفاحاً أو إنساناً من أعماله إرهاب الناس فيعلن، وقد أفتت هيئة كبار العلماء بالسعودية بذلك .ج

رع وأيسر تعتبر اإلذاعة أبلغ الوسائل اإلعالمية أثراً، بل هي مرحلة اإلعالم الجماهيري، وهي أس كما

ن أحكام موسيلة تهدف إلي إعالم األمة، وتنويرها ومساعدتها على اإللمام بما ينطوي عليه الفقه اإلسالمي 

 وتشريعات في مختلف أطره وكافة مجاالته.

األحكام والتشريعات اإلسالمية وتشجيع الناس على التمسك بالقيم  ويمكن أن تساهم اإلذاعة في نشر

 . (4)األخالقية، وإطالعهم على األحكام الشرعية المنوطة بالمسائل المستجدة في حياتهم

 سعودي:ثانيا :أنواع التقنيات الحديثة في مجال اإلعالن عن تنفيذ العقوبات الجنائية في النظام ال

ير العقوبات عن طريق وسائل اإلعالم من الطرق الحديثة لإلعالن والتشه يعتبر اإلعالن عن تنفيذ

 بالمجرم وجريمته والعقوبة التي لحقت به، فمن هذه الوسائل ما يأتي:

 .اإلعالن عن تنفيذ عقوبة الجاني في نشرة األخبار المحلية .1

المتخصصين ألهميتها  حيث تعد الوظيفة اإلخبارية العمود الفقري للخدمة اإلعالمية، كما يصفها بعض

 .(5)التي تكمن في عناية الناس بها وإقبالهم عليها

 وائها علىفالنشرات اإلخبارية وبعض البرامج يهتم بها أكثر الناس ويقبلون على سماعها ومشاهدتها الحت

 ارج.ما قد يهمهم في حياتهم، أو حتى من باب معرفة األحداث والوقائع سواء كانت في الداخل أو في الخ

لهدف اولذلك فإنها تعد متصلة بجمهور المستمعين والمشاهدين، مما يجعل لها أهمية واضحة في تحقيق 

تملة إن كانت مشومن اإلعالن والتشهير سواء كان ذلك بالمجرم أو الجريمة أو تنفيذ العقوبة، فالوظيفة اإلخبارية 

يتها ن خالل عنامم في تحقيق الوقاية من الجريمة على البرامج والنشرات اإلخبارية فإنها صالحة للقيام بتأثير مه

مجرمين بنشر الحوادث واألضرار التي تترتب عليها أياً كانت هذه الجريمة، كذلك نشرها ألسماء أو صور ال

وبهم والمشبوهين لكي يتمكن الناس من معرفتهم، وتسليمهم، أو اإلباله عنهم للجهات المختصة في حال هر

 واختفائهم.

ر العقوبات الصادرة في حق مرتكبي الجرائم، واإلخبار عن تنفيذها بعد من األدوار المهمة التي كما أن نش

تقوم بها الوظيفة اإلخبارية، ويتحقق من خاللها هدف الوقاية المنشود، وقد أثبتت النتائج لدراسة أجريت في 

                                                             

إبراهيم، شاكر، اإلعالم ووسائله ودوره فيي التنميية االقتصيادية واالجتماعيية، مؤسسية أدمير  (1)

 (.22هير، البرامج التلفزيونية )ص(، جاد، س141للنشر والتوزيع، مالطا،  )ص

بسيييوني، يحيييي، التلفزيييون اإلسييالمي ودوره فييي التنمييية، دار عييالم الكتييب للنشيير والتوزيييع،  (2)

 (.46م )ص1985

البييارودي العتيبييي، الموسييوعة الجنائييية اإلسييالمية المقارنيية  يالعتيبييي، سييعود بيين عبييد العييال (3)

 (. 82ه، )ص1427ة السعودية، الطبعة الثانية، باألنظمة المعمول بها في المملكة العربي

 (.96إبراهيم، شاكر، اإلعالم ووسائله ودوره )ص (4)

(، 52هيي، )ص1415، وآخييرون، وسييائل االتصييال، دار زهييران، جييدة، مراكييان، عبييد الكييري (5)

 (.32محمد، محمد سيد، المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم، مكتبة الخانجي، القاهرة )ص



 

( 37 ) 
 

، مما يزيد من أهمية هذه (1)ق التلفازمنطقة الرياض أن غالبية أفراد عينة الدراسة تلقوا أخبار التنفيذ عن طري

 الوسيلة في تحقيق الوقاية والردع والزجر من الجريمة.

ذلك مختلفة، وفالمملكة العربية السعودية تقوم بنشر وقائع الجريمة وتنفيذ العقوبة عبر وسائل اإلعالم ال

 حسب خطورة الجريمة ونوعها.

ولي  وما يرى -والتعازير التي فيها إتالف للنفس أو لعضوفعند تنفيذ عقوبة جرائم الحدود والقصاص 

لى عاألمر المصلحة في نشره يقرأ في نهاية النشرة اإلخبارية عن طريق بيان يصدر من وزارة الداخلية 

 مذيع وصرتهالمستمعين من قبل المذيع، ويذكر فيه اسم المجرم وجريمته المرتكبة وعقوبته، ويكون هذا بصوت ال

 لتلفاز، وأيضاً ينشر عبر المذياع.عبر جهاز ا

وقد صدرت التعليمات بأن:"يعلن عن تنفيذ الحدود وما تقتضي المصلحة العامة اإلعالن عنه أما باقي 

 .(2)العقوبات التعزيرية فيكتفي بالتنفيذ دون اإلعالن"

ام التي تصدر وُحدد االختصاص لوزارة الداخلية أن ما يتعلق باإلعالن في وسائل اإلعالم تنفيذ األحك

 .(3)بالقتل أو القطع أو الرجم وغيرها ذلك من اختصاص الوزارة وحدها ال يعلن عنها إال بإشعار من الوزارة

وأما ما يختص باإلعالن عن الحوادث والجرائم الكبيرة، أو المعلومات عن المشتبه بهم والمجرمين فإن 

ئد كثيرة فقد ينتج عنه سلبيات، ولذلك ُخص بالجرائم ذلك يعتبر سالحاً ذو حدين فهو في الوقت الذي يحقق فوا

الكبيرة التي من شأنها أن تكدر الصفو العام بإثارة الخواطر أو إحداث البلبلة والفزع، والبد من عمل دراسة كاملة 

 .(4)ووافية وفق ضوابط وإجراءات

 الجاني اإلعالن عن وقائع الجريمة في الجرائم الخطيرة على شاشة التلفاز مع إظهار  .2
تقوم المملكة العربية السعودية في الجرائم التي يرى المسئولون أنها جرائم خطيرة بنشرها بعد أخذ 

الموافقة من ولي األمر بنشر وقائع تلك الجريمة بحيث يظهر المرتكب لها يحكى وقائع ارتكابه لها منذ بداية 

مثل المجسمات والخرائط، ويكون ذلك عبر جهاز التخطيط لها حتى تنفيذها مع الشرح واستخدام وسائل التوضيح 

التلفاز بالصوت والصورة، أما بالنسبة لتصوير وقائع تنفيذ األحكام فقد صدر األمر بمنع تصوير تنفيذ األحكام 

الشرعية منعاً باتاً حيث نص التعميم على أنه:"وعلى قوات األمن أن تحول بين المصورين من التقاط صور لهذا 

 .(5)المشهد"

ع بين انية الجمولما لرؤية وقائع تنفيذ األحكام الشرعية من قوة التأثير في تحقيق الردع في المجتمع، وإمك

ن مالمفاسد المترتبة على التصوير والمصالح المرجوة منه، فإن التصوير يمكن أن يكون عن طريق موظف 

فة عالم المختليقتصر النشر عبر وسائل اإلوزارة الداخلية يصور بعض وقائع التنفيذ من البداية حتى النهاية ثم 

وضعاف  على ما ال يسبب ضرراً على المعاقب في المستقبل وما ال يمكن استغالله من قبل المنظمات والجهات

ر في الحكم يذك النفوس في تشويه اإلسالم وتشويه هذه البالد، كما يمكن عقد لقاءات مع المحكوم عليهم قبل تنفيذ

 ن فيه منفعة ألفراد المجتمع.هذا اللقاء ما يكو

وقد طالب بعض المفكرين بتصوير تنفيذ العقوبات، وعقد مقابلة مع المحكوم عليهم باإلعدام قبل تنفيذ 

الحكم مباشرة، وأن هذا يحقق العالنية الكاملة للمجتمع مما يجعل المجتمع على علم أوالً بأول بما يجرى حوله، 

، كما أثبتت النتائج أن فارق قوة التأثير (6)الردع العام أو الخاص أو غير ذلكويحقق الهدف من العقوبة سواء كان 

                                                             

العتيبييي، صييالح بيين علييى بيين ذعييار، اإلعييالن عيين الحييدود الشييرعية وأثييره فييي الييردع العييام  (1)

هي، 1419والطمأنينة العامة، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنيية، الريياض، 

 (.278)ص

 ه،.15/4/1397( وتاريخ 3631األمر السامي رقم ) (2)

(، 2404/5هي،، والتعمييم رقيم )11/6/1399( وتياريخ 23404/5تعميم وزارة الداخلية رقيم ) (3)

 -243ه،، وزارة الداخلية، مرشد اإلجراءات الجنائيية، مرجيع سيابق )ص11/6/1399وتاريخ 

244.) 

هييي،، وخطييياب وزيييير 18/11/1408( وتييياريخ 17523ب//4برقيييية مجليييس اليييوزراء رقيييم ) (4)

(، وتياريخ 16/2483رة رقيم )هي،، وتعمييم اليوزا3/11/1409(، وتياريخ 11/49الداخلية رقم )

 ه،.15/8/1400( وتاريخ 1412/8ه،، والمبني على األمر السامي رقم )13/11/1400

 ه،.1386 /15/2( وتاريخ 2166تعميم الوزارة رقم ) (5)

(، العياني، محميد 87 -77م )ص1993طه، السيد أحمد، عالنية تنفيذ حكم اإلعيدام، القياهرة،  (6)

صيالح، فقيه العقوبيات فيي الشيريعة اإلسيالمية، دار الميسيرة، عميان، شالل، والعمري، عيسي 

 (.1/248ه، )1418األردن، 



 

( 38 ) 
 

، لذلك أوصي (1)بين مشاهدة تنفيذ العقوبات وبين سماع خبرها هو عدم تزويد اإلعالن بصورة من وقائع التنفيذ

بر دون تحديد االسم الباحث في دراسته بإعالم العامة بموعد تنفيذ العقوبات قبل التنفيذ، وذلك بهدف نشر الخ

ونوع العقوبة، وإنما يكتفي بذكر موعد التنفيذ ومكانه، بهدف حضور أكبر كم من المشاهدين ليتحقق المقصود من 

العقوبة، كما أوصي بتصوير مشهد من التنفيذ في الصحف بحيث يصور المنفذ فيه الحد بعد تنفيذ العقوبة بحقه 

 .(2)األداة والدماءويبين في الصورة اليد المقطوعة مثالً و

 اإلعالن عن تنفيذ عقوبة الجاني في الصحف المحلية:  .3

قوم بنشر تتعتبر الصحف المحلية من الوسائل الحديثة لنشر وقائع الجريمة بالصورة والعبارة، كما أنها 

 الحدودائم بيان تنفيذ العقوبة الذي يصدر عن وزارة الداخلية بعد تنفيذ العقوبة على المجرم، ويقتصر في جر

 والقصاص والتعزير، التي فيها إتالف للنفس أو إتالف لعضو.

جرائم الحدود  -وتعد هذه الوسيلة من أكثر الوسائل في النشر حيث ال تقتصر على الجرائم الخطيرة

التي فيها إتالف للنفس أو إتالف لعضو فحسب بل حتى جرائم التعازير األخرى، فقد جاء  -والقصاص والتعزير

عالن األحكام التي تصدر على مرتكبي جرائم الرشوة والتزوير ونشر صور مرتكبيها بالجرائد األمر بإ

 .(3)المحلية

ج( منه على أنه:"ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر /4وفي نظام مكافحة التستر نصت المادة )

 .(4)من الصحف المحلية على نفقة المخالف"

جارية بالمملكة العربية السعودية ما نصه:"يعاقب العائد بعقوبة ال تزيد على كما جاء في نظام العالمات الت

ضعف الحد األقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغالق المحل التجاري أو المشروع لمدة ال تقل عن خمسة 

لتي تنصص عشر يوماً وال تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط واإلجراءات ا

 .(5)عليها الالئحة التنفيذية"

على نفقة المحكوم عليه مخلص الحكم النهائي  كما نص نظام مكافحة الغش التجاري على أنه:"ينشر

باإلدانة في أحدي المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر أحدهما في المنطقة 

 .(6)التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها"

في منطقة نشاطه أو مكان اإلعالن عن تنفيذ عقوبة الجاني وذلك بإلصاق الحكم الصادر بحق الجاني  .4

  .(7)ارتكابه للجريمة

وهذا نوع من اإلعالن والتشهير يكون في منطقة نشاط المجرم وبين أقرانه وأصحاب حرفته، بلصق 

                                                             

العتيبي، صيالح بين عليى بين ذعيار، اإلعيالن عين الحيدود الشيرعية فيي اليردع العيام، مرجيع  (1)

 (.278سابق )ص

 (.279 -278نفس المرجع السابق )ص (2)

( وتييييييياريخ 2283هييييييي،، ورقيييييييم )15/8/1400( وتييييييياريخ 1412األمييييييير السيييييييامي رقيييييييم ) (3)

هييي،، والمعميييم مييين اليييوزارة بيييرقم 28/8/1401( وتييياريخ 1742/8هييي،، ورقيييم )26/3/1401

( 12193ب//4هيييي،، وقييييرار مجلييييس الييييوزراء رقييييم )13/11/1400( وتييياريخ 4483س/16)

ه،، وزارة الداخليية السيعودية، مرشيد اإلجيراءات الجنائيية، مرجيع سيابق 15/8/1408وتاريخ 

 (.244)ص

( بتييياريخ 22ج( مييين نظيييام مكافحييية التسيييتر الصيييادر بالمرسيييوم الملكيييي رقيييم )م//4ميييادة )ال (4)

 ه،.12/4/1425( بتاريخ 119ه،، وقرار مجلس الوزراء رقم )4/5/1425

( بتيياريخ 21( ميين نظييام العالمييات التجارييية الصييادر بالمرسييوم الملكييي رقييم )م/45المييادة ) (5)

 ه،.28/5/1423

( بتياريخ 19كافحة العش التجياري الصيادر بالمرسيوم الملكيي رقيم )م/( من نظام م25المادة ) (6)

 ه،.22/4/1429( بتاريخ 119ه،، وقرار مجلس الوزراء رقم )23/4/1429

بين  ز(، ابين مرشيد، عبيد العزيي459، التعزير في الشريعة اإلسيالمية )صزعامر، عبد العزي (7)

سييعود اإلسييالمية، المعهييد العييالي محمييد، نظييام الحسييبة فييي اإلسييالم، جامعيية اإلمييام محمييد بيين 

بييين محميييد، التشيييهير بالحيييدود فيييي الشيييريعة  (، الرشييييد، عبيييد هللا173م )ص1973للقضييياء، 

(، عثمان، عثمان أبو زيد، قواعد عامة في نشر أخبار الجريمة، نموذج مين 9/20اإلسالمية، )

( 15( المجلييد )30الصييحافة السييودانية، المجليية العربييية للدراسييات األمنييية والتييدريب، العييدد )

 (.259)ص
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الحكم الذي صدر عليه في مكان معين ظاهر يكون تحت نظر الجميع، ألن المقصود من اإلعالن زجر الجاني، 

خزيه، والتجريس به وإعالم الناس بجرمه حتى يكونوا على حذر منه في وتحذير غيره من ارتكاب ما أتاه، و

 .(1)تعاملهم معه

الناً كيالً وإعوهذه الوسائل السابقة من أعظم الوسائل انتشاراً، وأكثرها اتساعاً، بل هي أعظم الوسائل تن

 لك إلي دولذإنها تتعدى  وتشهيراً بالمجرمين وعقوباتهم، حيث إن حدود هذه الوسائل ليست فقط حدود الدولة بل

 أخرى.

ما يأتي حالياً و ولذلك البد من االستفادة من التقنية اإلعالمية الحديثة بكل أشكالها وأنواعها ما هو موجود

 مستقبالً، وكذلك يمكن االستفادة من شبكة االنترنت في هذا المجال.

بة، فإن تقدم المدنية واستنباط كثير أن كل وسيلة تحقق الغرض من التشهير تصلح طريقة لتنفيذ هذه العقو

من الوسائل السهلة المنتجة للنشر واألخبار يجعل االلتجاء إلى الوسائل الحديثة، أوفي الغرض وأكثر مالئمة لتقدم 

، خاصة بعد تطور وسائل االتصاالت الحديثة حيث يرتاد مبتغي اإلعالن مورداً (2)المدنية من الوسائل القديمة

ريد في زمن قصير ولعدد غفير، وهذا بال شك يحقق انتشاراً للمعلن، ويترتب عليه مصالح أو سهالً لنشر ما ي

 .(3)مفاسد بحسب ما يعلن عنه

ولكن كل ذلك البد أن يكون بعد صدور حكم واجب التنفيذ يتعين إعالن هذا سواء قبل التنفيذ أو بعده 

فإن بعض الناس يتعظ بالعقوبة المعنوية أكثر من تطهيراً للمجتمع، وذلك بالردع والزجر والعظة واالعتبار، 

العقوبة الجسدية، ألن التفضيح قد ينكل أكثر ما ينكل التعذيب، كما أن ذلك أيضاً مرتبط وراجع إلي ولي األمر 

 . (4)حسب المصلحة التي يراها

 المطلب الثالث

ية نظمة الجنائفي الفقه اإلسالمي واألأنواع التقنيات الحديثة في مجال تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية 

 السعودية 

قه ية في الفأتناول في هذا المطلب أنواع التقنيات الحديثة في مجال تأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائ

 اإلسالمي، واألنظمة الجنائية السعودية، وذلك على النحو التالي:

 :تنفيذ العقوبات الجنائيةالتقنيات الحديثة في مجال التأمين الخارجي ألماكن  .1

 وهذه األنواع تستخدم لحماية جميع أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية، وهي:

 :أنظمة الكشف عن التسلل .أ

ات وهي عبارة عن مجموعة من األجهزة يتم تركيبها على أبواب ونوافذ وأسوار أماكن تنفيذ العقوب

ل سي يستشعر وجود أي فرد أو شيء يقطع مجاالجنائية، وتقوم فكرة عملها علي إصدار مجال كهرومغناطي

لة  عند محاوسقوط األشعة الكهرومغناطيسية، ومن ثم ترسل األجهزة إنذاراً صوتياً، أو ضوئياً، أو كليهما معاً 

 اختراق مجال األشعة.

وأنظمة الكشف عن التسلل هي أي أجهزة من شأنها الكشف عن دخول أي شخص مكان مؤمن وغير 

فيه تعتمد هذه األجهزة على إصدار إنذار صوتي أو ضوئي أو اتصال بجهة معينة مباشرة  مسموح له الدخول

لمعرفة المتسلل، وتكون أنظمة الكشف عن التسلل من أجهزة االستشعار، وأجهزة التحكم، وأجهزة اإلنذار، أما 

إيقاف نظام اإلنذار، وقد  أجهزة التحكم فتربط بين أجهزة االستشعار، وأجهزة اإلنذار، ويتم بواسطتها تشغيل أو

تستخدم اإلشارة التحذيرية في تشغيل أجهزة أخري بطريقة تلقائية، مثل الكاميرات، وأجهزة التسجيل لمعرفة 

 .(5)المتسلل واكتشاف أمره

 :أجهزة المقياس المغناطيسي .ب

خالل تلمس من التقنيات المستخدمة في بوابات التفتيش لمقدرتها الفائقة على تحديد أماكن الخطر من 

                                                             

 (.460 -459، التعزير في الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق )صزعامر، عبد العزي (1)

 (.459، التعزير في الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق )صزعامر، عبد العزي (2)

الفييالح، مسيياعد بيين قاسييم، اإلعييالن المشييروع والممنييوع فييي الفقييه اإلسييالمي، دار العاصييمة،  (3)

 (.6ه،  )ص1415الرياض، 

قاسييم، يوسيييف محمييد، ضيييوابط اإلعييالم فيييي الشييريعة اإلسيييالمية وأنظميية المملكييية العربيييية  (4)

ميد (، أبيو السيعود، مح162هي، )ص1399السعودية، عمادة شؤون المكتبات بجامعة الريياض، 

 (، البيضياوي، عبيد هللا4/45بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إليي مزاييا القيرآن الكيريم )

 (.2/59بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مرجع سابق )

القريشييي، نييايف، فعالييية إجييراءات أميين المنشييآت الحيوييية، رسييالة ماجسييتير، جامعيية نييايف  (5)

 (.30م )ص2004ض، العربية للعلوم األمنية، الريا
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وتسجيل االنحرافات التي تحدثها المعادن التي توجد في الحقائب، أو يخفيها األفراد في مالبسهم، وهي مصممة 

 .(1)على استشعار وجود معادن من خالل توصيلها بأجهزة إنذار تقوم بإرسال إشارات صوتية

 :بوابات كشف المعادن .ج

محتويات معدنية يحملها الداخل، وتتميز بقدرتها  هي بوابات يمكن وضعها في مداخل المقار لكشف أية

الفائقة على تحديد األجسام المعدنية، وبسهولة صيانتها واستخدامها، وعدم تأثيرها مغناطيسياً على األغراض التي 

 .(2)يحملها الشخص

 :أجهزة الكشف عن المتفجرات .د

محاوالت دخول المتفجرات إلي مجموعة من التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها الكتشاف وإحباط 

 :(3)أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية مثل

 جهاز كشف الرسائل المفخخة يطلق إنذاراً عند وجود متفجرات في الرسالة. .1

 جهاز كشف المتفجرات داخل الطرود تكشف األشعة السينية صورة محتوى الطرد شاشة تلفزيونية. .2

ة التي الطاقة، هو جهاز يعمل على كشف النيترونات عالية الطاقجهاز كشف باستخدام النيترونات عالية  .3

 جرات.تبعث من تفاعل بعض المواد مع مادة النيتروجين التي تدخل في التركيب الكيميائي لمعظم المتف

لذي يحتوى أجهزة التردد النووي المغناطيسي تتميز بحساسيتها العالية تجاه بعض المتفجرات كالديناميت ا .4

 لنيتروجليسرين، والمتفجرات التي تحتوى على نترات األلمونيوم.على مادة ا

ي أجهزة الكشف عن الصوت، وهي مكبرات صوت تكشف عن العبوات الناسفة الموقوتة مثل الجهاز السمع .5

 االلكتروني.

وات سيارات التأمين االلكترونية، وهي سيارات تتميز بقدرات فائقة على المناورة، وكشف وفحص العب .6

 الخطيرة ونقلها إلي مناطق بعيدة وتفجيرها بأمان عن طريق جهاز التحكم عن بعد. الناسفة

لكشف أجهزة تستخدم أشعة الليزر التي تطلق بموجات مختلفة تتمكن من كشف المواد المتفجرة، وتخصص ل .7

 ها:عن األسلحة الكيميائية التي تستخدم في العمليات اإلرهابية وهي أجهزة ذات تقنيات عالية ومن

ر صافرة جهاز الكشف االتوماتيكي الذي يأخذ عينات من الهواء بصورة اتوماتيكية ويقوم بتحليلها وإصدا -

 إنذار عند اكتشاف مواد سامة

ائية وتستخدم في الكشف عن المواد الكيمي M8)أجهزة الكشف المحمولة والتي تعتمد على درجة الكشف ) -

 السامة في السوائل.

ري ل الذي يستطيع الكشف عن غازات األعصاب والسيانين والخردل في مجاجهاز كام البريطاني المحمو -

 المياه وخزاناتها، وهي عبارة عن حقائب محمولة للكشف الميداني.

 .(4)أجهزة المسح اإلشعاعي تتمكن من كشف األسلحة والمتفجرات، ويطلق عليها اختصاراً اسم سكان -

 :اكن تنفيذ العقوبات الجنائيةالتقنيات الحديثة في مجال التأمين الداخلي ألم .2

يتم ين بها، ووتستخدم هذه األنواع داخل مقار تنفيذ العقوبات الجنائية، والتي تتسم بزيادة أعداد العامل

 منطقة، وهيتقسيمها إلي مناطق محددة ال يتم تجاوزها لبعض األفراد العاملين غير المسوح لهم بتجاوز هذه ال

 كالتالي:

 :يةتقنية الكشف عن الشخص .أ

يعد الكشف الهوية الشخصية أمراً في غاية األهمية، وبصفة خاصة في المجال األمني الذي أصبح عرضه 

لعمليات االختراق من خالل تزوير وسائل اإلثبات الدراجة، فأضحت الحاجة ماسة إلي االستفادة من التطور 

لفشل وسائل اإلثبات التقليدية وتراجع النوعي والكمي في المجاالت الصناعية لتحقيق األمن والسالمة، ونتيجة 

فعاليتها، ظهرت وسائل حديثة تعمل باستخدام التقنيات الحديثة للكشف عن الشخصية دون حاجة إلي حمل أوراق 

ثبوتية من خالل إتباع أسلوب علمي فريد يعرف بأسلوب"التعرف على الشخصية من خالل الصفات الجسيمة" أو 

                                                             

الناصرى، هيثم أحمد، خطف الطائرات، المؤسسة العربية للدراسات والشر، بيروت، الطبعة  (1)

 (.380م )ص1998الثانية، 

عيد، محمد فتحي، األساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها اإلرهابيون وطرق التصيدي لهيا  (2)

 (.56م )ص2001الرياض، ومكافحتها، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

األساليب والوسائل التقنية التي يسيتخدمها اإلرهيابيون وطيرق التصيدي لهيا ومكافحتهيا،  عيد، (3)

(، بكيييزادة، محميييد غاليييب، األمييين وإدارة أمييين الميييؤتمرات، النظريييية 54مرجيييع سيييابق )ص

 (.431م )ص1999والتطبيق، دار الفجر للنشر والتوزيع، 

التقنيية التيي يسيتخدمها اإلرهيابيون وطيرق التصيدي لهيا ومكافحتهيا، األساليب والوسائل  عيد،(4)

 (.58مرجع سابق )ص
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تستخدم في التعرف على األشخاص وتحديد هوياتهم من خالل مطابقة صفة من  سمات التطابق البيومتري التي

أو بصمة  -أو قزجية العين -صفاتهم المميزة كبصمة األصابع، أو بصمة كف اليد، أو شكل الوجه، أو شبكية العين

 .(1)الصوت

 ا يلي:جنائية مومن التقنيات الحديثة للكشف عن الشخصية التي تستخدم داخل أماكن تنفيذ العقوبات ال

 :تقنية بصمة اإلصبع .ب

هو جهاز يقوم بمضاهاة العالمات المميزة لكل بصمة والعالقات فيما بينها، وليس عن طريق شكل 

البصمة، حيث يتم تصوير بصمات األصابع للعاملين في أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية عن طريق الماسح 

اآللي المتصل بجهاز الكشف عن بصمة اإلصبع، وال يتم  الضوئي، ومن ثم االحتفاظ بها في ذاكرة الحاسب

السماح بالمرور وفتح الباب إال للعامل المسجل بصمة أصبعه بالجهاز، فعند وضع بصمة إصبعه بالجهاز، فعند 

وضع بصمة إصبعه يقوم قارئ بصمات األصابع بمقارنتها بسجل البصمات المحفوظة لديه، فإذا كانت مسجلة 

 .(2)والسماح بالمرور يقوم بفتح الباب

 ويتطلب عمل الجهاز التقاط صورة واضحة ودقيقة لبصمة اإلصبع من خالل التقاط عدة صور ألغراض

صيلية مالمح التفالمقارنة، أما عند عملية المضاهاة فتتم بوضع اإلصبع مرة واحدة ليقوم القارئ اآللي بمقارنة ال

 .لبصمة اإلصبع مع تلك التي سبق تسجيلها بذاكرته

 تقنية كف اليد:  .ت
الصورة ذات األبعاد الثالثية التي تتكون عند تصوير كف اليد، وتشغيل  يعتمد عمل الجهاز على جيومترية

الصورة الثالثية الشكل جزء صغير من الذاكرة، ولذلك يمكن استيعاب العديد من الصور وتخزينها بذاكرة 

الحاسب اآللي ألغراض المضاهاة، وبالرغم من تغير كف اليد من وقت آلخر، إال أن هناك عالمات ومالمح ال 

تتغير، ولذلك يعتمد عليها صفات بيولوجية يمكن قياسها وتحديد شخصية الفرد منها، حيث يحتوي كف اإلنسان 

( نقطة من المعلومات التي يسجلها جهاز الكشف عن كف اليد ويستخدمها في عملية المضاهاة 100,000على )

رد، ويتميز جهاز الكشف عن كف اليد كما يستخدم الشكل الثالثي األبعاد ألصبع الكف كوسيلة للتعرف على الف

بسهولة استخدامه وبدقته المتناهية، حيث ال يتجاوز معدل الخطأ به، ويعتمد ميكانيزم عمل الجهاز على وضع اليد 

واألصابع بالشكل الصحيح بحيث تكون اليد منبسطة واألصابع مفرودة وممتدة بين المسامير المثبتة على السطح 

ه راحة اليد، حيث تقوم مجموعة من الكاميرات بالتقاط صور ثالثية األبعاد لراحة يد المعدني الذي توضع علي

وأصابع العاملين بالمقر، ويتم تسجيلها واالحتفاظ بها في ذاكرة الحاسب اآللي المتصل بالجهاز وال تفتح البوابات 

 .(3)ليوال تسمح بالدخول إال لمن تتطابق بصمة كف يده مع البصمة المسجلة بالحاسب اآل

 :تقنية شبكية العين .ث

لخلفي من اتعتمد تقنية الكشف باستخدام هذا الجهاز على التقاط صورة لشبكية العين التي تقع في الجزء 

لحمراء االعين لكل عامل باستخدام كاميرا مصممة لتصوير شبكية العين من خالل إطالق شعاع من األشعة تحت 

من ثم ومن األشعة تحت الحمراء لتصوير شبكية العين لكل عامل،  لتصوير شبكية العين من خالل إطالق شعاع

يقف أمام  االحتفاظ بالصورة في ذاكرة الحاسب اآللي المتصل بالجهاز، وعند محاولة أي عامل الدخول البد أن

م عدسة الجهاز بمسافة محددة لكي يمرر الجهاز شعاع األشعة تحت الحمراء لتصوير شبكية عينه، ومن ث

بذاكرة  ا بالصور المسجلة لديه، وعند تطابق الصورة المأخوذة لشبكية العين مع البيانات المسجلةمضاهاته

 الحاسب اآللي يتم فتح الباب اتوماتيكياً.

 تقنية الصوت: .ج

تعتمد تقنية نبرات الصوت على طريقة مماثلة لطريقة استخدام مالمح الوجه، ولكن تقوم بتسجيل البصمة 

ن فرد ألخر، ويتكون الجهاز من حاسب آلي وبرنامج يتضمن عمليات التسجيل لبصمة الصوتية التي تختلف م

الصوت ومضاهاتها مع البصمة المعروضة باالستعانة بميكرفون أو بالهاتف العادي أو الجوال، ويعتمد نظام 

هزة بوضع ( جزء من الثانية، وتقوم هذه األج100التشغيل على ترددات الصوت التي تلتقط عادة كل جزء من )

ترددات الصوت الملتقطة على شكل مخططات على مدي ثانية واحدة في لوحة تظهر فيها خطوط ومحنيات تمثل 

                                                             

، أساسيات أمن المعلومات، ، والقاسم، محمد بن عبد هللازبن عبد العزي نالحمدان، عبد الرحم (1)

 (.83م )ص2004مطابع الحميضي، الرياض، 

، الحاسييب اآللييي فييي علييم ناليرحم، والفييوزان، محمييد بيين عبييد نالعييد، عييادل بيين عبييد اليرحم (2)

 (.78م )ص2000البصمات، مكتبة جامعة الملك سعود، 

المنييديل، سييلطان نهييار، مييدي فاعلييية دور الشييرطة العسييكرية الخاصيية فييي توظيييف التقنيييات  (3)

الحديثييية لتيييأمين مقيييار الشخصييييات المهمييية، رسيييالة ماجسيييتير، قسيييم العليييوم الشيييرطية، كليييية 

 (.38م )ص2011 ه،/1432الدراسات العليا، 
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البصمة الصوتية التي يتم مقارنتها بالصوت الحقيقي، ولذلك يجب أن يقوم العامل في أماكن تنفيذ العقوبات بترديد 

ت، ومن ثم ينطلق نفس العبارة عند محاولة الدخول، عبارة واحدة عدة مرات أمام الجهاز لتسجيل بصمة الصو

 .(1)فإذا حدث تطابق، فهذا يعني أن الصوت هو نفسه صوت المستخدم األصلي، ومن ثم يتم فتح الباب اتوماتيكياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

تمام بحث في ختام هذا البحث أحمد هللا تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على أن وفقني وأعانني على إ

 ائدة، ولقدهذا الموضوع وانجازه، وأسأله سبحانه اإلخالص في القول والعمل، وأن يجعل فيما كتبت الخير والف

 ا في تحقيقفيذ العقوبات الجنائية وأثرهتناولت في هذا البحث موضوع:"استخدام التقنيات الحديثة في مجال تن

ى النحو الزجر والردع"، وهنا أوجز أهم النتائج والتوصيات التي أرى ضرورة ذكرها في هذا المقام، وهي عل

 التالي:

 :النتائجأوال :

 شرعت العقوبة لتصون الناس وتحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم، وأموالهم، وذلك عن .1

 وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم.طريق زجرهم 

 ند التنفيذعقوبة القتل والقطع في الشريعة اإلسالمية مقيدة بعدة ضوابط يجب على والة األمر مراعاتها ع .2

 لتؤدي إلي قصاص من المجني عليه بيسر وسهولة ودون تعذيب له، أو تشويه لجسمه، ومنها:مشروعية

د عظم الروح وقطع العضو، وعدم السراية، وهذا ما يؤك الوسيلة، وعدم التمثيل بالجاني، وسرعة إزهاق

 الشريعة اإللهية وسماحتها.

مال األداة األصلية في تنفيذ عقوبة الموت بطريق غير الرجم هي السيف، ونحوه كالرمح، ويجوز استع .3

تحقق باحة يلة موسائل التقنية الحديثة في القتل بشرط أن تكون أسرع من السيف وأقل إيالماً، فكل آلة أو وسي

ديثة لتقنية الحبها اإلحسان في القتل يجوز استعمالها في عقوبة القتل والقطع، فال مانع من استخدام وسائل ا

 التي تتفق مع مبدأ اإلحسان في القتل وفيها تخفيف أللم القتل وإعانة للمقتول.

 ل وأسرع منيثة إذا كانت أسهلم يعين العلماء آلة خاصة للقطع، وال مانع من استخدام وسائل التقنية الحد .4

 السكين ونحوه.

ه ن ينظم إليأإن الحد من الجريمة والتضييق من نطاقها أمر ال تكفي فيه مجرد التمنيات والرغبات، بل البد  .5

ة )وسائل سعي جاد، وإرادة حازمة، التخاذ كل الوسائل واألساليب المشروعة ومنها وسائل التقنية الحديث

ة، وبقية العقوبات التي من شأنها أن تقوى الردع والزجر في نفوس المجرمين خاص اإلعالم( إلعالن تنفيذ

 الناس عامة.

أنه أن شإن إهمال اإلعالن في تنفيذ العقوبات، واتخاذ ذلك اإلهمال سياسة عامة، ومنهجاً مستمراً من  .6

ن بل وأكبر م يضعف من قدرة العقوبة على إصالح المجرمين، وتثنيهم على السير في طريق االنحراف،

لب لعقوبة، وساذلك فقد يكون ذلك اإلهمال سبباً في إغراء النفوس بارتكاب الجرائم، لما فيه من توهين ألمر 

 لقدر كبير من الردع والزجر الكامن فيها.

أن العقوبات في الشريعة اإلسالمية إنما شرعت لحفظ الضرورات الخمس، والرحمة بالمجتمع، وإشاعة  .7

، باإلضافة إلي مجازاة الجاني وتطهيره من ذنبه الذي جناه، كما أنها زواجر وروادع له العدل بين الناس

                                                             

، الحاسييب اآللييي فييي علييم ن، والفييوزان، محمييد بيين عبييد اليرحمنالعييد، عييادل بيين عبييد اليرحم (1)

 (.121البصمات، مرجع سابق )ص
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 ولمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.

ردع كي تحقق الالشريعة اإلسالمية التدابير الالزمة لمكافحة الجريمة، ومنها إعالن تنفيذ العقوبات ل اتخاذ .8

 الخاص والعام بهذا اإلعالن، بل أوجبت العمل بذلك.

 عاصر.الوسائل والصورة القديمة للتشهير بمرتكبي الجرائم قد ال يصلح بعضها لتطبيقها في وقتنا الم .9

 لتشهير وهياموعة والمرئية من الوسائل الحديثة التي من خاللها يمكن تطبيق عقوبة الصحافة واإلذاعة المس .10

 من الوسائل ذات األثر الكبير في ردع الجناة والمجرمين.

 ثانيا : التوصيات

 في ختام هذا البحث، وبعد ذكر النتائج التي تضمنها، يوصى الباحث بعدد من التوصيات هي:

ماكن قنيات في ألألجهزة األمنية في المملكة العربية السعودية من بذل الجهد والمال الستحواذ أحدث الت البد .1

ا اصة ويلزمهتنفيذ العقوبات الجنائية، والتي تتمشي مع الجرائم المستحدثة، حيث أن كل جريمة لها طبيعة خ

 تقنية خاصة تختلف عن التقنيات الخاصة بالجرائم األخرى.

 ها بتقنياتعنصر البشري على التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها بأعلى كفاءة والعمل على تطويرتدريب ال .2

 أكثر فاعلية وحداثة، حيث أن األجهزة األمنية في تطور مستمر.

عمال حديثة في أيجب على الجهات المسؤولية عن أمن وحماية تنفيذ العقوبات الجنائية األخذ بوسائل التقنية ال .3

ة كل جديد وهذا ما يتطلب تأهيل الكوادر المتخصصة التي يمكنها تنفيذ ذلك، كما أنه يجب متابع الحماية،

 نها.الستفادة مايخص مجال حماية وتأمين أماكن تنفيذ العقوبات الجنائية بوسائل التقنية الحديثة والعمل على 

أتي ياً، وما يتلفة ما هو موجود حالضرورة االستفادة من وسائل اإلعالم الحديثة بكل أشكالها وأنواعها المخ .4

لعمل في مستقبالً في نشر اإلسالم وتعاليمه عامة، وإعالن تنفيذ العقوبات خاصة، وهو الذي جرى عليه ا

 المملكة العربية السعودية.

من لكي يوصي الباحث بتصوير بعض مشاهد تنفيذ العقوبات الجنائية، وأن يكون ذلك من قبل أحد رجال األ .5

د هذه البال ا ال يضر نشره المجرمين ضرراً غير عادي، وكذلك ما ال يمكن استغالله من قبل أعداءيتم نشر م

 في تشويه اإلسالم وأهله.

نفيذ تيوصي الباحث الجهات ذات العالقة باستصدار أنظمة وقواعد الستخدام التقنية الحديثة في مجال  .6

 جود مثل ذلك.العقوبات الجنائية من حيث مشروعيتها وضوابطها، لعدم و
 

 

 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 يروت.ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد هللا، عارضة األحوذي بشرح صحيح سنن الترمذي، دار الكتب العلمية، ب

 ابن العماد، أبو الفالح عبد الحي الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت

بعة لحلبي، الطاابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير شرح الهداية، مطبعة مصطفي البابي 

 م.1970ه،/ 1389األولي، 

ولي، ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ضبطه وعلق عليه:أبو تميم بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األ

 م.2000ه،/ 1420

 لدكتور عبدمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، تفسير سورة النور، راجع نصوصه وخرج أحاديثه اابن تي

 العلي عبد الحميد، الدار السلفية، الهند.

مكتبة الرعية، الابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني، السياسة الشرعية في إصالح الراعي و

 م.1993ه،/ 1413فية، الطبعة الثالثة، القاهرة، السل

دار إحياء  ابن حجر العسقالني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة،

 ه،.1328التراث العربي، لبنان، طبعة مصورة عن الطبعة األولي، مطبعة السعادة، مصر، 

ق زمان، تحقيس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الابن خلكان، أبو العباس شم

 الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان.

 م.2005ابن دريد األزدي، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولي، 

 ن.يروت، لبنابحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي، الذيل على طبقات الحنابلة، دار المعرفة، ابن رجب، الحافظ عبد الر

 التعليل فيابن رشد الجد، القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المالكي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه و

 م1988ه/ 1408حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية،  مسائل المستخرجة، تحقيق:محمد

، روت، لبنانابن رشد، عبد السالم بن سعيد بن حبيب، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر للنشر والتوزيع، بي

 م.1998الجزء األول، 

 ه،.1386فكر، بيروت، الطبعة الثانية، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار ال
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ير، اإلمام سراج الدين عمر بن على بن الملقن بالشافعي، خالصة البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكب 

 ه،.1410تحقيق:حمدي إسماعيل السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولي، 

ب يفي، المكتي، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق عبد الرازق عفاالمدي، أبو الحسن سيد الدين على بن أبي على االمد

 اإلسالمي، بيروت، دمشق، لبنان.

 م.1997ه،/ 1417أمير، عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، دار السالم للطباعة والنشر،  الطبعة األولي، 

 م.1980أنور، يسر، علم اإلجرام والعقاب، دار النهضة العربية، 

 م.1987ه،/ 1407س، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، دار األمواج، بيروت، الطبعة الثانية، أني

، بع المثانياألولوسي، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس

 م.11987

 م.2002الوطنية بنغازي، ليبيا، الطبعة األولي،  بارة، محمد رمضان، مبادئ علم الجزاء الجنائي، دار الكتب

 البحيرى، فيصل محمد، أثر النهضة العلمية في الفكر القانوني، دراسة في فلسفة القانون.

بية رالمملكة الع البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا الجعفي، صحيح البخاري، الطبعة الثانية، دار السالم، الرياض،

 م.1999ه،/ 1419السعودية، 

 م.2002البدراني، طالل عبد حسين، الشرعية الجزائية، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 

 البركتي، محمد عميم اإلحسان المجددي، قواعد الفقه، دار الصدف ببلشرز، باكستان

 البستاني، بطرس، قطر المحيط، مكتبة لبنان، د.ت.

 م.1985اإلسالمي ودوره في التنمية، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع،  بسيوني، يحيي، التلفزيون

البعلي،  عبد الرحمن بن عبد هللا الحنبلي، كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، 

 م.2002ه،/1423

حمد البعلي مالحسن على بن البعلي، االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، اختارها:عالء الدين أبو 

 م1950ه،/ 1369الدمشقي الحنبلي، تحقيق:محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 

يق:خالد تأويل، تحقالبغوي، اإلمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي، معالم التنزيل في التفسير وال

 م1995ه،/ 1415يروت، الطبعة الرابعة، العك ومروان سوار، دار المعرفة، ب

 م1999بكزادة، محمد غالب، األمن وإدارة أمن المؤتمرات، النظرية والتطبيق، دار الفجر للنشر والتوزيع، 

 بية.بالل، أحمد عوض، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة، القاهرة، جمهورية مصر العر

لثانية، ة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، الطبعة ابهنام، رمسيس، الجريم

 م.1976

 م1983ه،/ 1403بهنسي، أحمد فتحي، العقوبة في الفقه اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الخامسة، 

 المرعشلي، البيضاوي، أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق:محمد عبد الرحمن

 ه،.1418دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة األولي، 

 البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب اإليمان، الطبعة األولي، دار الكتب العلمية.

ة، كتب العلميالبيهقي، اإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين الشافعي، السنن الكبرى، تحقيق:محمد عبد القادر عطا، دار ال

 م.1994ه،/ 1415بيروت، الطبعة األولي، 

عربية ال ديمية نايفالتركماني، عدنان خالد، اإلجراءات الجنائية اإلسالمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، أكا

 ه،  1420للعلوم األمنية، الرياض، 

لكتب االترمذي، أبو عيسي محمد بن عيسي، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

 ه،.1408العلمية، 

بعة ط التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الهروي الحنفي، مختصر المعاني، ومعه حاشية معين الدين الختاني،

 م1845ه،/ 1270كانبور، الهند، 

لشريعة االتكينة، شمس الدين محمد حامد، شروط وجوب واستيفاء القصاص في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير، كلية 

 م1987ه،/ 1408اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 ه.1396ابع الحقيقة، الطبعة األولي، التوبخي، عبد السالم، مصادر االلتزام في القانون المدني الليبي، مط

لة صيلية، رساالتويجري، عبد العزيز بن سليمان بن عبد هللا، تنفيذ عقوبة القتل والقطع بالوسائل الحديثة، دراسة تأ

 م2013ه،/ 1434 ماجستير، قسم الشريعة والقانون، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،

 ه1414ابت، سعيد بن علي، الحرية اإلعالمية في ضوء اإلسالم، دار عالم الكتب، الرياض، ث

 ثروت، جالل، النظرية العامة لقانون العقوبات، طبعة مؤسسة الثقافة الجامعية.

، الساعديير الثعلبي، أحمد أبو إسحاق الثعلبي، الكشف والبيان )تفسير الثعلبي( تحقيق على بن عاشور أبو محمد، ونظ

 م.2002ه،/ 1422دار إحياء التراث العربي، 

جاد، الحسيني سليمان، العقوبة البدنية في الفقه اإلسالمي دستورها وعالقتها بالدفاع الشرعي، دار الشروق، الطبعة 
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 م.1991ه،/ 11411األولي، 

 م.1987 /ه،1407جاد، سامح السيد، مبادئ قانون العقوبات، مطابع الوزان للطباعة والنشر، 

 م.1978جبران، مسعود، معجم الرائد، دار العلم للماليين، بيروت، 

األولي،  الجرجاني، الشريف على بن محمد الحنفي، التعريفات، دار الكتب العلمية، الطبعة األولي، بيروت، الطبعة

 م.1983ه،/ 1403

مات االتصال الجماهيري، سلسلة المعلوجرجس، جاسم محمد، القاسم، بديع، مصادر المعلومات في مجال اإلعالم و

 والحاسب اآللي، القاهرة.

 م2002ردن، جرن، نزار داود محمد، مبدأ الشرعية في التجريم والعقوبة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، األ

ية، د اإلسالمبن سعو الجريوي، محمد بن عبد هللا الجريوى، السجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية، جامعة اإلمام محمد

 ه،.1411الطبعة األولي، 

ه،/ 1412رابعة، الجزائري، الشيخ أبو بكر، أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، مكتبة دار السالم، القاهرة، الطبعة ال

 م1992

مجلة  السعودية، العربيةالجعفري، أحمد بن عبد هللا، تنوع العقوبات في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته في أنظمة المملكة 

 م.2011(، 2القضائية السعودية، العدد )

 ،كلية الحقوق الجندي، حسني أحمد، قواعد العقاب في القانون الجنائي في العمل، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية،

 م.1987جامعة القاهرة، فرع بني سويف، السنة الثالثة، العدد األول، يناير، 

ه،/ 1425المقاصد الشرعية للعقوبات في اإلسالم، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولي، الجندي، حسني، 

 م2005

 جنيدي، محمد سعيد أسبر بالل، الشامل في علوم اللغة ومصطلحاتها، الطبعة األولي، دار العودة، بيروت.

 والدراسات مي، رسالة ماجستير، كلية الشريعةالجهني، عائض بن عواد عيد، تنفيذ الحدود في التشريع الجنائي اإلسال

 م1982ه،/1402اإلسالمية، جامعة أم القري، مكة المكرمة، 

 ه،1412الجوعي، عبد هللا بن محمد، اإلكفار والتشهير ضوابط ومحاذير، دار الوطن، الرياض، 

 م.1978 /ه،1398الفكر، بيروت، الحاكم، أبو عبد هللا محمد النيسابوري، المستدرك على الصحيحين في الحديث، دار 

  بن عبدهللاالحجاوي، العالمة أبو النجا شرف الدين موسي المقدسي الحنبلي، اإلقناع لطالب االنتفاع، تحقيق:د.عبد 

 م.1997ه،/ 1418المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، الطبعة األولي، 

 .م1967حسني، محمود نجيب، علم العقاب، دار النهضة العربية، 

لحفاظ، االحسيني، شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي، ذيل تذكرة 

 م1998ه،/ 1419دار الكتب العلمية، الطبعة األولي، 

 الحطاب، محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي، المعروف بالحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،

 ة األولي، دار الكتب العلمية.الطبع

 م1991حقي، وفائي، أثر التقنية على المجتمع العربي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 م1990( تونس، 63حلباوي، يوسف، بحث ونقل التقانة الحديثة في الوطن العربي، مجلة شؤون عربية، العدد )

ة لوم الشريععالقصاص واإلعدام بالوسائل الحديثة في الفقه اإلسالمي، دراسات  حماد، حمزة بن عبد الكريم، حكم تنفيذ

 م2007(، 1( العدد )34والقانون، األردن، المجلد )

يضي، الحمدان، عبد الرحمن بن عبد العزيز، والقاسم، محمد بن عبد هللا، أساسيات أمن المعلومات، مطابع الحم

 م2004الرياض، 

، مصر، بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق يحي إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة الحيصي، عياض بن موسي

 ه،1419

 ةينة المنورالخطيب البغدادي، الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، المكتبة السلفية، المد

 ه.1417، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األوليالخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، تحقيق عادل يوسف العزاز، 

الثالثة،  الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح، تحقيق:محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة

 ه،.1405

 ه.1435ثانية، الخليفة، ماجد بن سليمان، تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ، الطبعة الثانية، الرياض، د.ن، الطبعة ال

 م.1994خليل، أحمد ضياء الدين محمد، الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير، 

 م.2003داود، محمد محمد، معجم التعبير االصطالحي في العربية المعاصرة، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 

ت، سالة، بيرون عبد المحسن التركي، مؤسسة الرالدمشقي، عبد القادر بن بدران، المدخل البن بدران، تحقيق:عبد هللا ب

 ه،1401لبنان، 

ة ياض، الطبعالدميني، مسفر غم هللا، الجناية بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الر

 ه،.1402الثانية، 
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لرسالة، هالل السرحان، مؤسسة ا الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعالم النبالء، تحقيق بشار معروف، ومحي

 ه،.1410الطبعة السادسة، 

ية، لكتب العلمالرازي، اإلمام فخر الدين الرازي أبو عبد هللا محمد بن عمر بن حسين الرازي، التفسير  الكبير، دار ا

 م.2004ه،/ 1425بيروت، 

 بة العصرية،الرازي، مختار الصحاح، المكتالرازي، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 

 م.1999ه،/1420الدار النموذجية، 

 ه،1421الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولي، 

 وت.الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بير

 ه،1415راكان، عبد الكريم، وآخرون، وسائل االتصال، دار زهران، جدة، 

 م2005ر، رايس، مراد، أثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائ

 م.1996ربابعة، أسامة، الظروف المخففة للعقوبة، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، 

 م.1979رشدي، محمد، الفقه الجنائي اإلسالمي، مكتبة اإلمام الشافعي، القاهرة، 

راسات شريعة والدالرشيدي، عبد هللا بن سبيل بن عايض، أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح، رسالة ماجستير، كلية ال

 م.2011اإلسالمية، جامعة القصيم، 

 بنان .لرضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم )الشهير بتفسير المنار( الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، 

هورية مصر رؤوف، عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، جم

 العربية. 

ية، نالطبعة الثا دي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،الزبيدي، أبي بكر محمد بن الحسن الزبي

 درا المعارف، مصر.

 م.1997ه،/ 1418الزحيلي، وهبه، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، 

 ، لبنان.الزركلي، خير الدين، األعالم، قاموس تراجم، بيروت، دار العلم للماليين، بيروت

 م1983ه،/1403زعبالوى، يوسف، الجديد في العلم والطب، مجلة العربي، جمادي األولي، 

 الزمخشري، أبو القسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، دار المعرف، بيروت، لبنان.

يل، ي وجوه التأوالزمخشري، محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ف

 دار الفكر.

 م.1997ساطور، منصور السعيد إسماعيل، النظرية العامة للعقوبات والتدابير االحترازية، دار النهضة العربية، 

لو، ح محمد الحالسبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بعلي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتا

 م.1964ه،/ 1383اجي، عيسي البابي الحلبي، الطبعة األولي، ومحمود محمد الطن

شيخ لمعالي ال السجستاني، أبي بكر عبدهللا بن أبي داود، شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة، الشرح

عاصمة ار الصالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان، اعتني وحققه وأشرف على إخراجه:عادل الرفاعي، وعصام المري، د

 م2007ه،/1428للنشر والتوزيع، الطبعة األولي، 

 م.1966السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء الالمع، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

روت، بيالسرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل، المبسوط، تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، 

 م.2001ه،/1421لبنان، الطبعة األولي،

 م.1972سرور، أحمد فتحي، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 م1996سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 

ة، (، ذو الحج246لموت تحت التوتر العالي، مجلة الفيصل، عدد )سعد، عبد هللا، تاريخ الكرسي الكهربائي، ا

 م.1997ه،/1417

 م1990سالمة، مأمون محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

مشق، در المعاصر، السلمي، عبد العزيز بن عبد السالم، القواعد الصغرى، تحقيق إياد بن خالد الطباع، دار الفك

 ه،1416

ق:الشيخ السندي، اإلمام أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي، شرح سنن ابن ماجه، مطبوع مع سنن ابن ماجه، تحقي

 م1996ه،/ 1416خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولي، 

 م.1998الثانية، السنهوري، نظرية العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 

 م2016( 54عدد )السهلي، إبراهيم بن محمد، العقوبات المالية ومكانتها في السياسة الشرعية، مجلة الحكمة السعودية، ال

لفضل االسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، بغية الواعاة في طبقات النحويين والنحاة، تحقيق:محمد أبو 

 ه،.1384عة الحلبي، القاهرة،إبراهيم، الطبعة األولي، مطب

، الهيئة السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي، اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل

 م.1974ه،/ 1394المصرية للكتاب، القاهرة، 
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 لبنان السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت،

 م.1986ه،/ 1406شاهين، محمد، السرقة الحدية في الشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه، 

 م1954ه،/ 1374الشرباصي، أحمد، القصاص في اإلسالم، جماعة األزهر للتأليف، القاهرة، الطبعة األولي، 

 م1997ه،/1417عشر، شلتوت، محمود، اإلسالم عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة 

 م.1998الشهاوي، قدري عبد الفتاح، ضابط التحريات )االستدالالت واالستخبارات( منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

اديث سيد الشوكاني، محمد بن على بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ، نيل األوطار شرح منتفي األخبار من أح

 لمكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.األخيار، تحقيق نصر فريد واصل، ا

ين ، تحقيق حسالشوكاني، محمد بن على بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع

 عبد هللا العمري، دار الفكر، دمشق

، لطيب، دمشقاير، دار الكلم الشوكاني، محمد بن على بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، فتح القدير، دار ابن كث

 ه،.1414بيروت، الطبعة األولي، 

 م1999ه،/ 1409شومان، عباس، عصمة الدم والمال في الفقه اإلسالمي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، الطبعة األولي، 

لي، بعة األوالشيباني، أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب األرناءوط، وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الط 

 م.1995ه،/ 1416

 م.1997الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، القاهرة، الطبعة األولي، 

بة تعزير، مكتصدقي، عبد الرحيم، الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية دراسة تحليلية ألحكام القصاص والحدود وال

 م.1987ه،/1408النهضة المصرية، الطبعة األولي، 

 م.2004ة، الصيفي، األحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانون، دار النهضة العربية، القاهر

، ضة العربيةالصيفي، عبد الفتاح مصطفي، األحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانون، دار النه

 م.2004القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

 حمود، الشريعة اإلسالمية وأثرها في الظاهرة اإلجرامية، دار الشعب. ضاوي،

 م.1997الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 

سة الطحاوي، اإلمام أبو جعفر أحمد بن محمد المصري الحنفي، شرح مشكل اآلثار، تحقيق:شعيب االرناءوط، مؤس

 م1994ه،/ 1415الطبعة األولي، الرسالة، بيروت، 

 م1993طه، السيد أحمد، عالنية تنفيذ حكم اإلعدام، القاهرة، 

 م.1987ه،/1407طه، صبحي، األمن الكهربائي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولي، 

بي، تحقيق القرطالقرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، الجامع ألحكام القرآن، المعروف بتفسير 

 ه.1372أحمد عبدالعليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الثانية، 

اض، منية، الريالقريشي، نايف، فعالية إجراءات أمن المنشآت الحيوية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األ

 م2004

 م.1987، /ه1408د.ن، عمان، األردن، الطبعة األولي، القضاة، مفلح عواد، أصول التنفيذ لقانون اإلجراء األردني، 

 م.1980ه،/1400قطب، سيد، في ظالل القرآن، دار الشروق، بيروت، الطبعة التاسعة، 

 م1985 ه،/1405قلعه، جي، محمد رواس، وقنيبي، حامد، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، الطبعة األولي، 

ومعه حاشية  القليوبي على شرح العالمة جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي،قليوبي، شهاب الدين، حاشية 

 م.1997ه،/ 1417عميرة، ضبطه عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، الطبعة األولي، 

 م.1987قنبس، عبد الحليم، محمد، معجم األلفاظ المشتركة في اللغة، مكتبة لبنان، بيروت، 

 م.1999ي، علي عبد القادر، علم اإلجرام والعقاب، دار المطبوعات الحلبية، القهوج

 م2000الكبيسي، عامر خضير، المراقبة في السجون، مجلة الفكر الشرطي، شرطة القاهرة، 

يروت، ب حمد دندل،مالكتاني، العالمة عبد الحي المالكي، التراتيب اإلدارية أو نظام الحكومة النبوية، تخريج وتعليق علي 

 م2001ه،/ 1421دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولي، 

 كحالة، محمد رضا، معجم المؤلفين، )تراجم مصنفي الكتب العربية(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

معارف، نشأة ال، مالكيالني، عبد هللا عبد القادر، عقوبة اإلعدام في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري، دراسة مقارنة

 م1996اإلسكندرية، الطبعة األولي، 

 ه،.21/3/1436( بتاريخ 142الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

ابن  اري، مكتبة دالماوردي، أبو الحسن علي بن حبيب، األحكام السلطانية والواليات الدينية، تحقيق، أحمد مبارك البغداد

 ه،.1409قتيبة، الكويت، الطبعة األولي، 

رمذي، المباركفوري، أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة األحوذي بشرح جامع الت

 مراجعة عبد الرحمن عثمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

رية في الفقه، الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، المملكة العربية مجلة البحوث اإلسالمية، كيفية تنفيذ العقوبات التعزي



 

( 48 ) 
 

 ه،.1421(، 61السعودية، العدد )

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 م.1988المحاميد، شويش، عدالة الشاهد، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، 

 م1968االشتراكية، المطبعة العالمية، القاهرة، المحجوب، رفعت، 

 م.1987محمد، عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

 ه،1403محمد، محمد سيد، المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 سالم، مكتبة الخانجي، القاهرة.محمد، محمد سيد، المسؤولية اإلعالمية في اإل

 م.2012محمد، محمد نصر، أحكام وقواعد التنفيذ، دار الراية، عمان، الطبعة األولي، 

 ه.1415محمود، علي عبد الحليم، التربية اإلسالمية في سورة النور، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر، 

 طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في 

 م.1947ه،/ 1366المراغي، عبد هللا مصطفي، الفتح المبين في طبقات األصوليين، مطبعة أنصار السنة المحمدية، 

التراث  مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء

 لعربي، بيروت.ا

 م.1983مصطفي، محمود، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 

 لسعودية .االمطيعي، محمد نجيب المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذب، طبعة مكتبة اإلرشاد، جدة، المملكة العربية 

يروت، ، دار الفكر، ب1اديث البشير النذير، طالمناوي، محمد عبدالرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير من أح

 م.1996ه،/ 1416لبنان، 

 ر الشخصياتالمنديل، سلطان نهار، مدي فاعلية دور الشرطة العسكرية الخاصة في توظيف التقنيات الحديثة لتأمين مقا

 م2011ه،/ 1432المهمة، رسالة ماجستير، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، 
 

 

 

 


