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  املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

الحمد هلل رب العاللمن  االالا و االما ل  ساد ماند اء ونالر االمرماسن  ا ساد بلا  ال نوان  
 ال لهرن  ااالحلو  المنلمن  اوعد:

 أواًل: مدخل تعريفي بموضوع البحث واهميته:
نهاادا الناال ا  لاام ناام اماال  امناال  يلااد  حنناا  بلناات مال اهمناات نوناارو   م اام وللعدالاات  
لللنل ا  ننا يلد جل ب العدالت اولل للم لإ   حنن  احدهمل دا  اآلخر ء نجدي  فعال،  للء مال  
نجاااب ا  نحباااد وحنااال  ااالدم اا  نااال  مااام ول،  اهاااما ء ن حنااا  يء وعاااد ال  ناااد مااا   ااااالر ارنااال   

ماااات الاااار  الجاااااار الج ااااللم الم لمااااب  سااااد الجاااال م ماااا  ا خاااام و باااار اء  واااالر البااااراا الجرن
ااء اامار ماااار نل اال موااددو  ا مخففاات لسعناواات  ء  بلناات العناواات اهاادلهل هااا لاان  الجاااار ماا  
اجام الجااار  ا اء  ناالل اا مال ن م ام هاادلهل و حننا  الاردج الخاالذ لسجال م االامي واادار  نا دي يلااد 

العلل  لراد المج ما   انا دي هاما الاردج وادار  يلاد االا ي الجال م ا همنوا  ا  هنسا   حنن  الردج 
لناام ننااا    اااا،  للعاال، لاام المج ماا  اهااما ء ن حناا  يء ماا  خاا م دراماات اوحاا  العااماام ال اام 
دلعااال الجااال م يلاااد ار نااالب الجرنمااات مااااار نل ااال هااام  العاامااام  فمااانت  ا  نسنااات  ا ا  الااالدنت  ا 

 اج مل نت.
 ا  اد دلعا  ءر نلوهال ول اا    ما  نر ناب الجرنمات اهاا  حال  اا  نر العمام اءما فااايي  

واارنا لاان  نماا  نر نوهاال ماا  مااو  اءالاارار اوعناادا،  اا   ااارو الف ااب اآل اام االهناال  ال فماام  ا 
وول   د مر؛ لملك نجب  سد النل م  ا محنمت الما اج ا    خم و بر اء  ولر   ر العاامم 

همل  ا المماااا النت الجاالناااات واءدراك ااءرادوت اال اااام   ااااعا  ا   عاااادل احاااادالمحن اااات وع لالاااار ا
هماال  اوماال    الول اا  الواارنا ناا دي يلااد دلاا  الجاال م اهااا  حاال  اا  نر بلناات معن اات  ا  حاال ن 
ر العماااام اءماااا فاااي الالاااالدر ماااا  المج ااااد  سناااا  االاااامي نالااااد واااادار  لااااد  الجاااال م الف ااااب ن اااا  

  ي  اخ نلر ااال لما ااااج والول ااا  راد ااا  مال  نمااات  ل ا نااات م ناالاااتااء فعااالم الوااادند ممااال نجعااام ا
الواارنا ااتماا فااا ا  رهماال لاام العناوااتت جاالر ومااوب  همناات الما اااج اح ااار  الاادالل لاام ماالحت 
الن لر لم الن لنل الجاالنت المعرا ت  ملل المحلنل  او لر  سد مل  نادل اما   جام اتماهلل لام 

 .ن ل وح   ا نح معللل هما الما اج ار  
 ثانيًا: مشكلة البحث:

ا  اامار يماال     نااا   -1ت ماا   اال ا  العناواالل العرا اام  سااد   اا   128 اا ذ الماالدو و
معفنت م  العناوات  ا مخففات لهال اء  امر يء لام ا حااام ال ام نعن هال النال ا   الام مال  ادا هام  
ا حااااام نع وااار  ااامرا، مخففااال، ار نااالب الجرنمااات لواا ااا  وااارنفت  ا و ااالر  ساااد امااا فااا خ نااار مااا  
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  املقدمة

نجب  ساد المحنمات     وان  لام اماولب حنمهال العامر المعفام  ا   -2ن  وفنر ح . المج د  س
 .العناوت 

ت مااااا   ااااال ا  128لناااااد ارد   ونااااا  الول ااااا  الوااااارنا ااءمااااا فااا الخ نااااار لااااام المااااالدو و
ول  ولرهماال ماا  اء اامار المخففاات العلماات  معاادمال 1969لماا ت  111ر اال ال للاام العناواالل العرا اام 

 سااااد المحنماااات  نجاااابالجااارالل  الاااام حللاااات  وااااال  حناااا  احااادهمل لل اااا  ال ااام  مااااري  سااااد جمناااا  
االمونست ال م   ار والددهل م  خ م الاا    ناولل ت 133 -130اءم دءم و الاذ المااد و

العمسم ا ساد الاربل ما  نا همال ما  اء امار المخففات لناد ء  ما دم المحنمات وهمال خالاالال، لام 
المي ء نع ور ار نلب الجرنمات وحا   2002ت لم ت 14ل وا سنل ناردم ل  اوعد الدار النل ا  ر 

  130  128الماار و ومرنعاات الواا اا  الواارنفت  اامرا،  ل ا ناال، مخففاال، ءباارا    وناا  احناالل المااااد و
ت ماا   اال ا  العناواالل مماال واانم خر اال، لموااد   االل ماا  مواالدا  اال ا  العناواالل  ن االا يلااد 131

اباراا   االلنت مخففات لسعناواات لام جرنماات ااحاادو  ملاك  ااد  ج ما  بااراا مواددو اا اامار مخففاات
 ل نهمل   و  محنمت الما اج.

 ثالثًا: منهجية البحث: 
ماااا  ع مااد لاام دراماا  ل  سااد الجماا  واان  الماا هب ال حسنساام اال  ونناام  ماا  خاا م  حسناام 
ال الااااذ اواااري احنلمهااال ا اااللت يلاااد اناااراد وعااا  ال  وننااالل الن اااللنت الالااالدرو  ااا  محنمااات 

 العرا  امحنمت  مننا ا سنل ناردم ل  وهما الخالاذ. لم  منناال
 رابعًا: هيكلية البحث: 

مااا   جااام اءحل ااات ااءلمااالل وما ااااج الوحااا  مااا  نللااات جاا وااا  لناااد ار  ن ااال  نمااانم  الااا  
 الخ ت ال للنت:

 الموح  اءام: ملهنت الول   الورنا.
 الم سب ا ام:  عرنا الول   الورنا.

 .ولوه الول   الورنا  مل نالم سب ال ل م:  مننا 
 الم سب ال لل : ا ر الول   الورنا  سد العناوت.

 الموح  ال ل م: ملهنت اءم فااا
 الم سب ا ام:  عرنا اءم فااا ا  لالر .

 .ولوه الم سب ال ل م:  مننا اءم فااا  مل ن
 الم سب ال لل : ا ر اءم فااا لم العناوت.

 .الخل مت
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 املبحث األول ماهية الباعث الشريف

 املبحث االول

 ماهية الباعث الشريف

 عاااد الواا ااا  النااااو المالااادو لسماااساك اءجرامااام اهااام م عاااددو ام  ا ااات امخ سفااات وااالخ  ا 
ال اال  ادرجاات  نااوسهل ا فهمهاال لسماا  رال المحن اات وهاال ومااوب  لماام الجاا    ا الماا   ا الاا عسل  ا 

 بنر ملك. الامل  االمنل    ا
ت ما   ال ا  العناوالل 38المالدو و لامي  النل دو العلمت ال م  ذ  سنهل الموارج العرا ام 

ء نع اد وللول ا   ساد ار نالب جرنمات مال لال نا ذ النال ا        هم ال للم 1969لم ت  111ر ل 
 .  سد خ ا ملك

د نلااات  لناااد  مااامل الواا ااا  وااالل بر لننفنااات ا ا هااال يلاااد  مااامن : واا ااا  وااارنفت اواا ااا 
وا ااانعتت  لاااملك مااامد وعااا  الواااراي الول ااا  الوااارنا وللول ااا  اءج مااال م اي الااامي ء نجاااري 

 واال خ  موااعار الجمل اات اء ن  االلد ماا  اءخاا   العلماات المااللدو لنهاال؛ لااملك لنااد االاافا  ان اال، 
 .ت1وااء مل م

اااال ن واااالو  معاااا  ماااا   اماااا   جاااام اءحل اااات ومفهااااال الول اااا  الواااارنا ااهمن اااا  ا منااااا   م 
 مال سحلل اونل  ا ر  لم العناوت لند  مم ل هما الموح  الد    ت م للب انلآل م:

 الم سب ا ام: مفهال الول   الورنا.
 .نولوه الم سب ال ل م:  مننا   مل 

 الم سب ال لل : ا ر الول   الورنا لم العناوت.
  

                                                           

  ذ 1986  الاهرار لإل  ل العروام  1اا ر  لم المم النت الج للنت    د.  سم حمن   ود اهلل الور م  الول  ت 1و
19. 
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 املبحث األول ماهية الباعث الشريف

 املطلب األول

 مفهوم الباعث الشريف

الول اا  الواارنا الااعاوت وللفاات   نجاات لسفماااا  نن  ااا ا اا   عرنااا محاادد لمالاا سح 
المي نحن  وهما المال سح م  جهت ام  جهت اخر  ا  الفنهلر ا  مداا  سد النالد الج للم لم 

.  سنا  اما   جام ت1و حدند المم النت م  جهت اخار   الاد جل اب ا ا  ما  ا لفالب المرنوات السفانات
لج االلم ءوااد ا   حاادد مع اال  لاام السفاات الا اااا  سااد مفهااال الول اا  الواارنا لاام ي االر الناال ا  ا

 ااءال  ي املك لم لر ن  نمل ن  م:

 الفرع األول

 تعريف الباعث الشريف يف اللغة

 ي  مال سح والول   الورنات منا  م  من عن  همل الول   االورنا.
 مو   م  وَوَعَ ت االجم  واا   ام   هل وول  تت ان  م ومعل م م عددو م هل: الباعث لغة:

 ت3و  اوع اا   سااد الواامر  ي حمساا   سااد لعساا  اوع اا  ا  االر  اهنجاا ت2وات االرو: ي االرو الواامر ا اجنهاا 
ام   ناال الَوعاَ  ناال نوعا  اهلل ما  لام النواار اوع ا  ارماس  اما   ارب  سانهل الوعا  االامااا ا  

 .ت4ونوع اا
م لماا   ي  ننباا   انناالم ان اال،: وعاا  لاا   ماا  ت5واترماالم: لنناالم: َوَعااَ  واا   ي ارمااس  ماا  بناار 

 .ت6واارمس 
ان  اااح مااا  خااا م مااال  نااادل ا  الول ااا  لااام السفااات: هاااا الوااامر الم ماااَ ح   ساااد العمااام 

 اا اء لرو ن ونلر محفاو لسعمم مح ت  سن . ولترملم

                                                           

ماارار واا  محمااد العوااد الاهاالب  الاادال  االول اا   سااد الجرنماات اا رهماال لاام العناواالل ال عانرناات  رمااللت ملجماا نر  ت 1و
 .6  ذ 2004جلمعت  لنا لسعسال اءم نت  الرنل   

 .282  ذ 1969  ونرال  1   1لمل  العرب   منرل و  محمد و  م بار اءلرننم  ت 2و
مجااد الاادن  محمااد واا  نعناااب الفنااراا اواالدي الواانرااي  الناالما  المحاان   دار الجناام  وناارال  ماالدو َوَعااَ   ذ ت 3و

162. 
 .156  ذ 1987  دار ال حرنر  1محمد و   وم ونر الرااي  المعجل الاجنا   ت 4و
 .204  ذ 1979  السفت  دار الفنر  ونرال   حمد و  للر  و  انرنل  معجل منلننت 5و
 .306المالدر  فم   ذ ت 6و
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 املبحث األول ماهية الباعث الشريف

اننالم ا ا   ت1و: موا   ما  وَواَرَات اهاا مامنر ام   ا  وارنفت االجما  وارللر ااوارااالشريف لغةة
 جم   لدر ال  معلٍ   دو م هل:

الوااارنا: االااام نااادم  ساااد  ساااا اار فااالج االوااارا مالااادر الوااارنا اهاااا مااال اوااارا مااا  اءر  
  االوااارنا هاااا  ساااا ال ماااب االنااادر مااا  حمناااد الالااافلل لننااالم رجااام ت2واموااالرا اءر  ا للنهااال

 .ت3وورنا  ي ملجد االورا االمجد ء ننا  يء ولءولر
ماال  ناادل    الواارنا لفاات لفااب ناادم  سااد الواامر المنوااام الناال، لمنناال  ان  ااح ماا  خاا م 
 اءخ  ا االعرا المللد.

اماا  خاا م ناام ماال مااو  ماا   عرنفاالل لفاناات ن  ااح ل اال ا  مع ااد الول اا  الواارنا هااا 
 الدال  الد  مم الخنر المح   سن .

 الفرع الثاني

 مصطلحاًالباعث الشريف 

العرا اام  عرنفال، لسول اا  الوارنا مااا   ال ا  العناوالل لال  اارد ال واارنعلل الجاالنات ام هاال 
ت م   ل ا  العناوالل ما   ل ادو  لمات  ن ام و  ا  ء  وارو لسواا ا   ساد 128مل  ارد   الملدو و

الجرنماات مااال لااال نااا ذ النااال ا   ساااد خااا ا ملااك  امااا   ااال لاااإ  الموااارج  ااارك لمحنمااات الما ااااج 
ول اا  نفالااح  اا  وخالاانت الجاال م ادرجاات اماا بهلر  ماا  ا االل  الن اانت المعرا اات  ملمهاال  اال

خ ار اا   سااد المج ماا  لااللمجرل الاامي ندلعاا  ول اا  واارنا هااا   اام خ ااارو  سااد المج ماا  مماا  
 .ت4وننا  ول     سد ار نلب الجرنمت د نلل، 
 دو  عرنفلل لسول   لند  رل  الوع  و    وها ملك  ل مل  سد مم ا  الفن  لند ارد

و انوع هل ل حنن   الرا معن  وحن  ننا  هما ال الرا الم و  العلمم ال فمم المي نحرك اتراد
  لنمل مهب بخرا  الد  عرنف  ول   والناو ال فمنت الحلمست  سد ت5ونللامنست ولل موت الد الول  ت

                                                           

 .1214  ذ 1999محمد الحمن م الاوندي   ل  العرا  م  جااهر النلما   من وت الحنلو  ونرال  ت 1و
 .488  ذ 1969اوا ونر الرااي  مخ لر الالحلي  المدرمت الحدن ت لسن لب  ونرال  ت 2و
 .169ملو   ذ المرج  الاو  م بار  ت 3و
 .14  ذ 1996د. محمد معراا  ود اهلل  الول   لم  ل ا  العناولل  م وعت المعلرا  ت 4و
 .60ملو   ذ المالدر الد.  سم حمن   ود اهلل الور م  ت 5و
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 املبحث األول ماهية الباعث الشريف

  نمل  رل  اخرا  ول   والعلمم المي نحمم ت1والمساك اءرادي الم وع ت    ادراك ا الار لسفلنتت
ها اوو  وللناو الدالعت ال م  حمم اترادو لس ول  لم مونم  حنن  لعم اء مل   سد لعم معن  

 .ت2و مي مبهر ملديت
ان  ح م  خ م مل  ندل    الول   وورنا  ا د مرت ها ا نل  الجل م لع ، بنر 
موراج وموب    نر  لمم  فمم معورا، و     الننل اءج مل نت االحلجلل المورا ت والول   
الورنات ا د خذ مر نب الجرنمت وول   ورنا و خفنا العناوت  او ودند العناوت يما نل  

ن  النام و   الول   ها العلمم المي نحمم اء مل   سد لعم معن  م  الول   د نلل،  ا م  
المساك اها  وو  وللناو الدالعت ال م  حرك اءرادو لس ول  لم مونم  حنن  لعم ما مبهر ملدي  

ت 128 ذ الملدو و لم ارد  المورج العرا م  - ل ا نل، مخففل، لسعناوت -انعد الول   الورنا  مرا، 
اولل اهم  ل دو  لمت  جري  سد جمن  الجرالل اهم ء  ن   حل حالر  خ سا م   ل ا  العن

ولخ  ا ال ل  م  حن  الج   االم  اال نللت اال فننر االعاا ا  ا د ا  ور الن لر العرا م 
الول   الورنا  مرا، مخففل،   د ار نلب الجرنمت بم ، لسعلر ا دل ا  ولر الول   الورنا   د 

ل   نلل  االول   الورنا نجب    نم  د الد ا لل   لو ت ء  سد مجرد ا  نلد ار نلب الجرنمت 
خل ئ لعسد محنمت الما اج ا   م خسال  م  الن نت المعرا ت  ملمهل  لند جلر لم  رار 

  م الم هل  خ   وموب ار نلوهل الا ل احمسهل مفلحل،  د ا   وول    لمحنمت  مننا العرا  و   
لمج م  سنهل وعوننهل وعد ملك  برا، لسعلر المي لح  وعللس هل وموب ورنا الا  ااجل ا

 .ت3و لعس هل
نمل   ل محنمت  مننا ا سنل ناردم ل  لم  رار لهل  ي   نلل الم هل ون م او    وعد    
 سل و  هل حوسد  ع ور جرنمت مر نوت وول   ها بمم العلر اهم م  الواا   الورنفت لما لإ  

 .ت4و ت  ناولل الحنح اماال  لسنل ا  130الملدو و اءم دءم ولحنلل
  

                                                           

دراماات منلر ااات  م وعاات جلمعااات النااالهرو   -د.  ااا  محماااد  الناال ا  الج اااللم  مولدلاا  اءملمااانت ا برنل اا  العلماااتت 1و
 .351ذ   1981

 .224  ذ1988  دار ال ه ت العرونت  النلهرو  3د. محماد  جنب حم م  ال برنت العلمت لسنالد الج للم   ت 2و
 3  مجست اءحنلل العدلنت  العادد1/3/1979لم  1979/هنلت  لمت/ 150  رار محنمت ال مننا لم العرا  المر لت 3و

 .40  ذ رو العدم  م وعت ااارو العدم  وفداد   مل ات  ل النل ا م لم ااا1979الم ت العلورو  
  مل  نلمان   سام  النل م   3/2/1993لم  1993/هنلت جاالنت/ 7  رار محنمت  مننا ا سنل ناردم ل  المر لت 4و

  2008    ارونام  م وعات م الرو1النمل الج للم   العرا    -المولدا النل ا نت لم  رارال محنمت ا سنل ناردم ل 
 .2002لم ت  14حبت ا  النرار ا    الدر  وم الدار النل ا  ر ل   م  م 16ذ 
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 املبحث األول ماهية الباعث الشريف

 املطلب الثاني

 يشابههمتييز الباعث عما 

ااءما فااا  الجرمام د ن داخم مفهال الول ا  ما  مالا سحلل اخار  م هال الادال  االنالاد 
 -ممل نن  م اءمر م ل  مننا      سك المال سحلل انلآل م:

 الفرع األول

 الباعث والدافع

مع اد الادال   يم  اردل  نادال عرنفلل ال م ا عل م   جم الاالام الاد  حدلند  عددل 
ر اال  الفسماا ن م ت ماا   اال ا  العناواالل76 رل اا  الماالدو ولنااد وعاا  الناااا ن  الجاالناات  عرنفاال، لاا   

الم واا  لاام   االج باااو ول اا   العساات ال اام  حماام الفل اام  سااد الفعاام اا الفلناات  1960ت لماا ت 16و
ت ما   ال ا  العناوالل ا رد ام المعادم 67  او ف  الالنلبت جلرل الملدو والنالا  ال م ن اخلهل

االماالدو  1943لماا ت  340ت ماا   اال ا  العناواالل السو اال م ر اال 192انااملك الماالدو و 2005لماا ت 
ان  ااح ماا  خاا م ال عرنااا الاامي  1949لماا ت  148ت ماا   اال ا  العناواالل الماااري ر اال 191و

 اا ح ون  مال سحن  همل الدال  االفلنت. ارد    سك الناا ن  ا  ه لك خس  
 ماال  سااد مماا ا  الفناا  لنااد  عااددل  سااك ال عاالرنا  يم  رلاا  الااوع  ول اا  والناااو المحرناات 
لإلرادو  ا ها العلمم ال فمم المي ناد ا الاد ال فننار لام الجرنماتت اومع اد اخار هاا المالاد لسنااو 

االمحواااات االواااافنت اار اااالر الوااااهاو  المحرناااات ال اااام  اااادل  اترادو الااااد العماااام الج ااااللم نللوف اااالر
 .ت1وااءم فااا

لنمااال  رلااا  الاااوع  اآلخااار ول ااا  والمالاااسحت اا اءحمااال  الااامي حااارك الجااال م ءر نااالب 
  ت3و   نمل  را الدال  و    والمالاسحت الما نات ال ام حادل وللجال م ءر نالب الجرنماتتت2و الجرنمتت

ل  الاد اواولج حلجاات معن ات اهاا ال الااار ا اد  ارا ان ال، ول اا  والعلمام ال فمام الامي ناادل  اء ما
 .ت4و المه م لسفلنتت

                                                           

  ذ 1983  دار ال ه ات العرونات  النالهرو  1د. محماد محماد مال فد  وري  ل ا  العناولل  النمل العلل   ت 1و
421. 

 .206  ذ 1992د. محمد انم  وا  لمر   ل ا  العناولل  النمل العلل  الدار الجلمعنت لس ور  ت 2و
ماسنمل   واد الما عل  ال برنات العلمات لسنال ا  الج اللم النال، لنال ا  العناوالل لام مالار  ا د.  ا  محماد  اا ت 3و

 .224  ذ 1999  الم ممت الجلمعنت لسدراملل اال ور اال اان   لو ل   1الو ل    
م واااار لااام مجسااات الجلمعااات مااالهر اواااراهنل الالناااد  الن ااام وااادال  الوااارا لااام ال وااارن  االن ااالر الفسمااا ن م  وحااا  ت 4و

 .231  ذ 2012المجسد العورا   العدد ا ام   اءم منت 
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اماااا  خاااا م ام عرا اااا ل لس عرنفاااالل الماااالونت ن واااان  ا  الاااادال  ما  ونعاااات  فماااانت داخسناااات 
لد  اء مل  لم براا معن ت ا االس  ح د ن  هم الد بلنت معن ت ممل نع ام ا  ن ار نللول   

الهادا الوعناد  اولل اللم لاإ  الادال  الاد الجرنمات  اد الول   ها الهدا النرنب لسجل م االدال  هاا 
ن  اااج لنااد ننااا   واان ، نلل ونااب الاامي نن اام مرن اا  لنخسالاا  ماا  اآلل الماار  ا ااد ننااا  الاادال  

  نمل ا  الدال   د نخ سا ون  الج لو لم الجرنمت ت1وحننرا، نم  نمر  لن م  حلج   م  المخدرال
لسجرنمت ن ،  سد حدو  ام لم ملك الدال  الد المر ت  د  الااحدو وحمب برالهل اامولب ار نلوهل

ننا  ودال  اء  نلل اا ودال  الربوت لم الحالاام  ساد ا مااام اا لعاب النمالر  ا اد نناا  الادال  
لسمر ت الفنر االحلجت اهما مل نمنا الدال   سد الجرنمت    النالد المي ء ن  ااج اء نخ ساا ما  

 احدو.جل م آلخر لم الجرنمت الا 
اوخالااذ ال فر اات نا  الاادال  االول ا  ا نماال الفناا  امهاب لاام ا جالهن  يم مهااب اء جاال  
ا ام الااد النااام واجاااد لاار  واان  المالاا سحن  حناا  ناارا  ا  الول اا  ننالااد واا  الحللاات ال فماانت 
الاللدرو م  احمل  الجال م امنالا  العمنالر ال ام  ناما وا  الاد ماساك الجرنمات دا   د اد  فننار 

  ون مال الادال  ت2و  ارار ا نل  ال الرا وع لالر ا دللج  ل فنت دا  اد اد  ادور  ا  نامحن  ن دل
 ت3ولهااا  واالرو  اا  المراحاام ال اام   اا ب  اا  العناام اال فنناار لهاام لنماال الناادو اء اادللج اا الفرالااا

ومع د    الجل م حن  ننادل  ساد ا نال  ال الارا لإ ا  نناا   ادر نللات الباراا ال ام   ناد  نلما  
 سد حمب هما اء جل  ا  الدال  نالدر وعد  ندنر نللت  -اا اءم  لج      لللفر  ون همل وللعمم

البراا وحن  ن  هم الد اء دال  ا اءحجالل لهاا نوامم ماوب ال الارا اءجرامام الالالدر  ا  
العنااام   مااال الول ااا  لهاااا الااالدر  ااا  اءحمااال  المااار و  واااللفرالا ال واااعارنت ا حااارك الواااخذ 

 .ت4ولنت م  ال دور اال فننرو رننت  منلر خل
انملك نر  ا اللر هما الممهب ا  ال فر ت ون  الدال  االول   م  خ م ا  الدال  نعمم 
داخام النناال  اء ماال م ل اجنا  الوااخذ  حااا اواولج الحلجاالل الم ساواات   ادمل ن االر خلرجناال،  اماال 

اا بنار  نا دي الاد  الول   لها نعمم ما  خالر  الننال  اء مال م لهاا ما اا مالدي اا اج مال م
ا االرو الاادال  اناار  ا الاالر هااما اء جاال  ا اا  نجااب ا   فاار  واان  الاادال  االول اا    ااد اء ماال  لااد  
ر نت الدن  ن عمب م  اآلل مر    لم لن دي ملك الد  ول  اجرامم ها الن م ل خسنال  م  

                                                           

 .361  ذ المالدر الملو الالند  ملهر اوراهنل  ت1و
 .189  ذ المالدر الملو د. محماد  جنب حم م  ت 2و
 .40  ذ المالدر الملو مرار و  محمد العود الاهلب  ت 3و
م النااال ا م الج االلم  ا راحااات دن ااارا   نسناات الحناااا   جلمعاات النااالهرو    لااالاالور واا  جااالور محمااد احماااد  الول اات 4و

 .41  ذ 2008
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نوااالهد يحاااد    اناااملك الفااارد الااامي ت1وهاااما العاااماب لر نااات الالااادن  ول ااا    ااالر دالااا  الوااافنت بءل
محلرم  لم ا   ولل  ها ما ا خلرجم ن س   سن  ول   لها ء نم  ن  ا  ن  ر  سد الفرد 
مل لل نن  لدن  دال  نم جنب لا  اهاا دالا  الفنارو الامي نحرنا  اناجها  الاد ار نالب ماساك معان  

 ا  را  اء او لر  سد هما الول   ن حرك الادال  ان ا  ر وا   ون مال ه الك  ا نات ما  اءلاراد  اد ء ن
 .ت2ونحرنا  ملن ل، الن  لدنهل دال  الفنرو و ل ل، 

الاد    الادال  االول اا  الامي نامهب واللنام  ا  ناد الاار ي ت3ولام حان  مهاب اء جال  ال ال م
اجهااال  لعمسااات ااحااادو انااا  الاالااافن  نحااام ن همااال محااام اءخااار لااام ال عونااار  ااا  مال المع اااد 

ون ناار ماا   فعهاال    هاام  ال فر اات م  اافم  سااد احجاا هل لاام ملااك ا   اارر هاام  ال فر اات  ن اار 
الول   بما ل، ا فند دراما   خلالات لام مجالم النال ا  الج اللم الامي ء نها ل والءحاام الفسمافنت 
الوح اات  احدا اات لناارو الول اا  اماال نن  فهاال ماا  بمااا  نااد ا ل الااد محلالاات  نماانر الفناارو ء يلااد 

همل الد ا دللج الوخذ ل سونت ااوولج اح نلجل   انلدو الفما  لمل دال الدال  االول   ن دي ن 
لننااادل  ساااد ا نااال  الماااساك المجااارل لااا  دا ااام يما، لهااام  ال فر ااات ان اااحد نااا ، مااا  المالااا سحن  

 .ت4وم رادلن 

 الفرع الثاني

 اجلرميالباعث والقصد 

 ونااال، لسناا اااد العلمااات لاااإ  الااارن  المع ااااي لسجرنمااات ن خااام  حاااد الاااار ن : الاااارو النالاااد 
الااجب  حنن  لم الجرالل العمدنت  االارو الخ   بنر العمدي الااجب  حنن  لام الجارالل  الج للم

 بنر العمدنت.

                                                           

محمااد محاام الاادن   ااا   الناال ا  الج االلم  مولدلاا  اءملماانت ا برن اا  العلماات  م وعاات جلمعاات الناالهرو االن االب  ت1و
 .351  ذ 1981الجلمعم  النلهرو  

 .41  ذ المالدر الملو مرار و  محمد العود الاهلب   ت2و
  3؛ رمماان  وه االل  ال برناات العلماات لسناال ا  الج االلم   205  ذ المالاادر الماالو د. محمااد اناام اوااا  االمر   ت3و

 .904  ذ 1997م و و المعلرا  اءمن درنت  
 .270  ذ 1969 لدم  لار  ال برنت العلمت لم براا الجرنمت  النلهرو  ت 4و
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ي  النالاااد الج اااللم هاااا جااااهر اترادو اا ال وااال  ال فمااام الااامي نمااا هدا  حننااا  بااار  
معااان  اهاااا الممااال  وللمالاااسحت ال ااام نحمنهااال النااال ا  لهاااا يرادو ا خااالم ال وااال  الجرمااام المحنااا  

 .ت1وم  العسل ونللت الا لل  ال م ن  لا م هل الرن  الملديلسجرنمت 
 مااال الول ااا  نمااال ون ااال مااالونل، لهاااا العلمااام ال فمااام الااامي حااارك الجااال م اا دلعااا  ءر نااالب 
الجرنمت  الس فر ت ون  الول   االنالد الج للم اهمنت نونرو لم النل ا  الج للم  لللجرنمات ء  ناال 

لول ااا  لااا   ااا  نر لااا   ساااد  نااالل الجرنمااات العمدنااات اا الااام نمااال يء و ااااالر النالاااد الجرمااام  امااال ا
ءحب ل     ء نع د وللواا    سد ار نلب الجرنمت يء يما  ذ النل ا   سد خا ا ملاك  اناملك 

اما  جال م آلخار   خار ا  مل نمنا الول      النالاد الج اللم ا  الول ا  نخ ساا ما  جرنمات 
نم جل م  سد حدو  لم حن  ا  النالد الج اللم ا مت لم الجرنمت الااحدو وحمب براا نم جرن

ء ن  اااج اء نخ سااا ماا  جاال م الااد اخاار لاام الجرنماات الااحاادو  لللجرنماات العمدناات ء  نااال يء يما 
  لللنالد الج للم ا الام لنا  ت2و الر لم  نر نوهل النالد الجرمم اها ء نخ سا م  جل م آلخر

ماااساك ن االو   ماااام  الجرنمااات المرمااال لااام النااال ا  دا  ا  ن اااالر ومجااارد ا الااراا اترادو الاااد 
 ان را  وللول   ا سد هما المساك.

اممل ها جدنر وللنام ا  الول    د ن داخم م  الفر  م  جهت اما  الفلنات ما   لحنات 
اخر  لاملك نن  ام ا مار  ا انح ااجا  اءخا  ا ون همال  ننالاد واللفر  الهادا النرناب الامي 

لهاا نعاد وم لوات ال  نجات اءجرامنات ال ام نحاددهل النال ا  والادد جرنمات معن ات   ت3و  ج  النا  اءرادو
بنر ا  ملك لن  ولل راري لند ننا  الفر   مر اخر وخ ا ال  نجت ال ام ا عال اهاما نناا  
لم حلل م الخ   بنر العمدي االوراج    بر  الجل م لم الوراج ها ال  نجت ال لمات ال ام لال 

الفاار  هااا ما اا  ال  نجاات الم ر واات  سااد مااساك الجاال م ل اااالرل الجرنماات    حناا  انااملك لااا ناال 
العمدنت  ا سد هاما لاإ  الفار  اال  نجات  اد ن  لونال  املاك لام الجرنمات ال لمات ا اد نخ سفال  لام 

  انخ سا الول ا   ا  الفار  ما  حنا   ونعات نام م همال  ت4وحللت الخ   بنر العمدي االوراج
نماال اننمااا    مااانت لااإ  الفااار  ما  ونعاات ما اااا نت نمناا  ادرانهاااللون ماال الول ااا  ما  ونعاات  ف

اءخ  ا ون همل لم    الول ا  مالو   ساد الفار  انار  الاوع  وعادل اجااد  ي    ات ون همال 

                                                           

ل ا  المالااري االمناالر   ا راحاات دن ااارا   نسناات الحنااا   جلمعاات  وااد المهاانم  وناار مااللل  النالااد الج االلم لاام الناات 1و
 .115  ذ 1959النلهرو  

 .206  ذ المالدر الملو د. محمد انم اوا  لمر  ت 2و
 .43  ذ المالدر الملو د. محماد  جنب انم حم م  ت 3و
 .45  ذ المالدر الملو جلور محمد احمد   اللورت 4و
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املك    وساغ الفر  ء ن دي الد اوولج الحلجت لها خ او  حاهل  مل الول   لها اواولج  ساك 
 .ت1والحلجت االم م ست لم الفلنت

ل نمهب جل ب اخر م  الفن  الد النام واجاد    ت ون  الول   االفر  املك    ون م
وساغ الفر  ء ن دي الد اوولج الحلجت لها خ او  حاهل   مل الول   لهدل  اوولج  سك الحلجات 

  اخالاالل،   دمل ننا  لسعنام بار  ااحاد اهاا الهادا ال هاللم الامي نماعد ت2واالم م ست وللفلنت
 الم ملاك ما  نن ام ربوات لام ااهال  راي واخذ ا  نلمال، م ا  دا  ا  نناا  لدنا   ي ل  الجال م ام

 .ت3وبلنلل اخر  له ل ن ملا  الفر  م  الفلنت انر و  وللول    سد مسان 
 مل    الع  ت وان  الول ا  االفلنات  لللفلنات ننالاد وهال هام الهادا ال هاللم الامي نماعد 

ماات  اا هاام الهاادا ا وعااد ماا  ال  نجاات االاامي نمااعد الجاال م الااد  حننناا  ماا  ارار ار ناالب الجرن
  االع  اات واان  الول اا  االفلناات    اات ا ناادو  لللفلناات هاام الاماانست ت4والجاال م وفعساا  لساالااام يلناا 

الول   ممل دل  الوع  لسخس  ون  الول   االفلنت  اربل اجاد  سك الع  ت النانت ون همل  توولج
نا  نخ ساا الول ا   ا  الفلنات ما  حنا   ونعات نام م همال  يء    ه لك  اج  اخ  ا ون همال ح

لللول اا  ما  ونعاات  فماانت اا هااا  واالرو  اا   الااار مه اام لسفلناات   ماال الفلناات لهاام مال  ونعاات 
ما ا نت  نمل نخ سفل  ام نل، لون مل نماو  الول ا  الماساك لاإ  الفلنات ءحنات  ساد ملاك الماساك  

 .ت5و  الفلنت  عور    اوولج  سك الربوتااخنرا، لإما نل  الول   نعور    ربوت لإ

 الفرع الثالث

 الباعث واالستفزاز

ااخنرا، لإ   ءود ما  اءوالرو ووامر ما  ال فالانم لس فر ات وان  الول ا  الوارنا ااءما فااا 
 واالفهمل م  اء مار العلمت االخلالت ل خفنا العناوت.

 الباعث الشريف:
ءواد    نناا  لنام مجارل   ااد ار نلوا  الجرنمات ول  ال،  سااد ار نلوهال اهاما الول ا  نخ سااا 
م  وخذ يلد وخذ بخر  الند ءحب ل ملونل، و   المنالاد وللول   ها والعلمم ال فمم المي 

                                                           

 .186  ذ لو المالدر المد. محماد  جنب حم م  ت 1و
 .206  ذ المالدر الملو د. محمد انم اوا  لمر  ت 2و
 .48  ذ المالدر الملو جلور محمد  حمد   اللورت 3و
 .362  ذ المالدر الملو ملهر اوراهنل الالند  ت 4و
 .51  ذ المالدر الملو اللورن  جلور محمد  حمد  ت 5و
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نحمم اء مل   سد لعم معن  م  المساك اها اوو  وللناو الدالعت ال م  حرك اءرادو لس ول  لام 
 ا هااا العلماام ال فماام الااامي  لااإلرادوحنناا  لعاام ما مبهاار ماالديت  ا هااا الناااو المحرناات مااونم  

 .ت1وند ا يلد ال فننر وللجرنمت
 االستفزاز

لند اردل وو     علرنا م عددو يم  را ول ا :  -نمل م  حب ملك ءحنل،  - مل اءم فااا
الع نا نعل م الوخذ ا  للهل م  لندا  المن رو  سد  فم  لنر نب الجرنمت  اء فعلموالارو م  

 .ت2و حل  ف  هما اء فعلم   نجت لالدار  ام  ا  مم م  جل ب المج د  سن ت
ام  خ م مال  نادل ن  اح ل ال وال  الول ا  الوارنا  ساد ار نالب الجرنمات  اد نخا س  ما  

ر العلمت المخففت لسعناوت  النا  واللربل ما  ملاك  مر اءم فااا  سد الربل م  نا همل م  اء ما
 نمن  ا   ا ح  هل الفرا  ون همل انلآل م:

لم حللت م  نر نب الجرنمت وول   ورنا لل   نم سك ارادو نلمست بنر م ناالت  امل لم  -1
حاالم ار ناالب الجرنماات ومااوب العماام اءماا فاااي الالاالدر ماا  المج ااد  سناا  لااإ  الجاال م 

 مال الننمت النل ا نت الم ناالت. نم سك   دهل اءرادو

ي  الول ا  الواارنا ن عساا  وللجاال م  يم ا ا  ننااا  النااد  فنناار الجال م   ماال اءماا فااا لااإ   -2
مالاادر  المج ااد  سناا  اماال نالاادر م اا  ماا  ا اااام  ا العاالم   ناار ا فعاالم الجاال م اب ااو  

 ا دلع  ءر نلب الجرنمت.

خففل، لسعناوت الن  معفنال،   مال لام حللات لم حللت  االر الول   الورنا لإ   ننا   مرا، م -3
 االر اءم فااا لوللربل ما  نا ا   امرا،  ل ا نال،  لمال، مخففال، لسعنالب يء   ا   اد نناا   امرا، 

ت مااا  436/2معفناال، ماا  العنااالب نماال لاام جرنم ااام النااما االمااب وماجاااب  ااذ الماالدو و
 ساد الواخذ يما نال   ادء  نالب     للم ال م  ا ذ  ساد   ا : ل ا  العناولل العرا م ال

 . ار نب النما االمب اها لم حللت ب ب لار ا اج ا  دار بللل  سن 

م ااما  لم حللت ار نلب الجرنمت وول   ورنا لإ   برا مو  اءالرار ننا  ل  المجال -4
ا سااانل ناردمااا ل   ا  ال حااارع المج اااد  سنااا  وااجااات   مننااااالاجااااد اواااملك  ناااام محنمااات 

 1/ 132و دالماا هل نع واار برلااَل   االلنَل مخففاال، وعناواات الن اام ماا  مااو  اءالاارار الاا  الماال

                                                           

  د. اناارل  واا ل 316  ذ 1974الخاالذ  وفااداد   د.  واال  الحماا م  وااري  اال ا  العناواالل ا عدن  اا   النماالت 1و
 .91  ذ 1988   مل   2اوراهنل   سل ال ف  الج للم   

 13  ذ 1984  م وعت العل م  وفداد  1د. معدنت محمد نلبل  اءم فااا   ت 2و
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   مل لم حللات ار نالب الجرنمات  حال  ا  نر اءما فااا ت1وم   ل ا  العناولل الن   مرا،  
   ا اااج الن اام  ماات ال مننااا لإ اا  ء مجاالم لاجاااد باارا مااو  اءالاارار اوااملك  نااام محن

 .ت2و  حل    نر الف ب ااء فعلم ن فم اجاد مو  اءالرار
 

  

                                                           

ي   امر  دا   اوالر النا  ونالر ماعند 2001/هنلات جاالنات/54ل العارا  المار  -ا سانل ناردما ل   منناا  رار محنمت ت 1و
 .27  ذ2014  1    م وارال الحسوم 1اءم فااا لم النل ا  الج للم   

. اوااالر النااا   وااال  الحمااا م ا نلمااام المااالمرالم  12/2/1968لااام  1968/ج لنااالل/79النااارار ال مننااااي المااار ل ت 2و
 .23الفن   المجسد ال ل م  ذ 
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 املطلب الثالث

 أثر الباعث الشريف على العقوبة

ماا    الام لام هاما الم ساب درامات   ال  اء امار النل ا نات المخففات لسعنالب ما  حنا  
 سد العناوت املك ما  خا م لار ن   ساد الجرنمت االجل م  م   ل ا ر اء مار النل ا نت المخففت 

 ا  ولر ا  الول   الورنا نعد م  اء مار النل ا نت المخففت لسعناوت انلآل م:

 الفرع األول

 نطاق االعذار القانونية املخففة للعقاب من حيث اجلرمية واجلاني

 أواًل: من حيث الجريمة:
ت ماا   اال ا  العناواالل العرا اام  ماامل الجاارالل 23او اادار، ءوااد ماا  اءواالرو الااد ا  الماالدو و

ماا  حناا  جماالم هل الااد  اا   ا ااااج ج لناالل جاا ح امخللفاالل االماا ام الاامي ن ااري  فماا  لاام هااما 
المنلل ها هم ا    ل    ون   مر الول   الوارنا  لالارا،  ساد الج لنالل االجا ح  ل ا ا  نوامم 

ت ا 130ان ل،؟ ي  اءجلوت  سد هاما ال مال م ن  ساب م ال الرجااج الاد  اذ المالد ن  والمخللفلل 
ت ماا   اال ا  العناواالل العرا اام  يم  جااد    الاا ذ  ااد جاالر الاارنحل، ماا  حناا     اء اامار 131و

المخففت  مري  سد جمن  جرالل الج لنلل االجا ح لنا  م اد  ااالرل وارا هل  امال المخللفالل لا  
 ل  -نللول اا  الواارنا -اء اامار المخففاات لسعناواات اماااار نل اال بااراا  لمااتنمااري وواا  هل   اار 

نل ل ا مار مخففت خلالات؛ انعااد الماوب لام ملاك    جارالل المخللفالل مال  ناوالل ومان ت ء 
  هااما ماا   لحناات اماا   لحناات اخاار  اماا  خاا م الرجاااج الااد الن االب الراواا  ماا  ت1وح ماام ال خفنااا 

املوعاادهلت لاال  جااد ماال نواانر الااد     487ذ وللمخللفاالل والماالدو  اال ا  العناواالل العرا اام الخاال
 ر ا مار مخففت  نت جرنمت م  جرالل المخللفالل الناا     الول ا  الوارنا  المورج العرا م  د 

 ا  العناوالل العرا ام  لت م   128نعد م  اء مار العلمت المخففت لسعناوت وماجب  ذ الملدو و
م ج لنات اج حات اجاب  ساد محنمات الما ااج ا   خفاا العناوات  ساد اولل للم لام حللات  ااالر  لا

 ت م   ل ا  العناولل.131ا  130ال حا المنرر لم الملد ن  و
 ثانيًا: من حيث الجاني:

نم د   ل  اء امار النل ا نات المخففات لنوامم جمنا  الج الو دا   منناا مااار  نال  المادا  
نل  م  المجرمن  العللدن  يم لل ن   المورج العرا م   د ار نب الجرنمت لسمرو اءالد ومو د ت  ا

مود  نحدد   ل    وننهل  سد جل م دا  بخار  لم اد مال  ااالر  امر الول ا  الوارنا مااار نال  

                                                           

 .493  ذ 1974م وعت العل م  وفداد   محم   لجم  ا حنلل العلمت لم  ل ا  العناولل العرا م ت 1و
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ت ماا   اال ا  العناواالل لعسااد المحنماات 226ت  ا خلالاال، ونماال لاام  ااذ الماالد 128 اامرا،  لماال، ول 
الج ااالو مااااار نااال  مو اااد  ال  للااادا،  ل مع ااالدا،  ساااد اءل ااااال و  ونااا  اء ااامار المخففااات  ساااد جمنااا  

اءجرال م د مل  االرل ورا    وننهل ال  ال الاذ ال م حددهل المورج  لعسد مونم الم لم لا 
    اامر الول ااا  الوااارنا  ااااالر لااام جرنمااات ار نوهااال جاال م لسمااارو ا الاااد ا فااا  العااامر  اااالر لااام 

ءم  لج      ون   مر الول   الورنا وحجت جرنمت  خر  مر نوهل مجرل  للد لسن  لسمحنمت ا
    مجرل  للد اا  حلل   خ رو  سد المج م   نمل لن  لسمحنمات ا   م  ا   ا    ونا  اء امار 
المخففت لم حللت  حننهل م  اجاد العمر المخفا لم جرنمت ار نوهل مجرل هالرب  لللجال م مااار 

الخاالذ وللعاامر المخفااا الاامي  حننااال  ناال  حل اارا،  ل هلرواال، لااإ   سااد المحنماات   وناا  الاا ذ
 .ت1والمحنمت م  اجاد 

 مل      ل    ون   مر الول   الورنا م  حن  المملهمن  لم الجرنمت  لإ  الملدو 
يما  اااالرل  ت ماا   اال ا  العناواالل العرا اام  ااد  نفساال ووناال  احنلماا  اال اام  الاال  سااد ا اا  52و

لام  -لال  ، اا وارننل،  -حا   حاد الممالهمن ا مار وخالنت معفنت ما  العنالب اا مخففات لا  لام 
 مل اء مار الملدنت المعفنات ما  العنالب  .ار نلب الجرنمت ل  ن عد  ا رهل الد بنر م   عسنل و 
ما  خا م الا ذ  ان  اح  الجرنمات ار نالب اا المخففت ل  لل هل  مري لم ح  نم ما  مالهل لام

 ااامار المخففااات مااا  العااامر المااالدي االعااامر الم نااادل    الموااارج العرا ااام  اااد لااار  ووااا   مااارنل  اء
ولل اللم لاإ  ا   ت2والوخالم  للء امار الملدنات هام نللات اء امار الم عسنات واللرن  المالدي لسجرنمات

 نم م  ملهل لم ار نلوهل م  الج لو  سل وهل اا لل نعسل وهل.  ا رهل نم فند م 
هااال   عسااا  وااااللرن   مااال اء ااامار الوخالااانت لاااإ  ا رهااال ء ن عااااد  وخالااانت الجااال م  ي ا 

   اهم  سد  ا ن :ت3والمع اي لسجرنمت
 وخالنت اهم ال م   الم وللحللت ال فمنت لسجل م ام للهل الول   الورنا ااءم فااا. االول:
ما ا نت اهم ال م   م م لم الفلل معن ت لسجل م اا لم    ت  رو   وللمج د  سن    الثانية:

ا حدا اات ماا    ام االم ال ل ناات الااافت الاااا  لاام جرنماات ا ااال ام االم اءالااد الحللاات العنسناات لسجااال م ا
الااجناات  الاام نس اال الحاالل ن  ن حالاار ا اار اء اامار النل ا ناات المخففاات الوخالاانت  سااد ماا   اااالرل 
لدن  م  الج لو اء نومم ا رهل الد م  ملهماا لم الجرنمت املاك    اء امار الوخالانت  نواا 

 بنر  م  الج لو.    خ ارو الجل م ل  نالح ا    الرا الد

                                                           

 .158  ذ 2010د. لخري  ود الراا  السوم الحدن م  وري  ل ا  العناولل النمل العلل  جلمعت وفداد  ت 1و
 .583  ذ 1976د.  حمد ل حم مرار  اءالام العلمت لنل ا  العناولل  دار الفنر العروم  النلهرو  ت 2و
 .185  ذ 1977ا  العناولل العرا م  د. ل  د. م ا  احمد الرجوا  وري  ل ت 3و
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اءوااد اخناارا، ماا  اءواالرو الااد ا اا   ااد نج ماا  لاام جرنماات ااحاادو بااراا موااددو ماا  ا اامار 
ابراا مخففت لمل ها الحنل لم هم  الحللات؟ امال هاا ال ر ناب النال ا م   الر الباراا المواددو 

 اا المخففت االعمر النل ا م المخفا؟
ت ما   ال ا  العناوالل 137 اذ المالدو وما  خا م هام  الحللات لند  للب المورج العرا م 

يم  الل الملدو الممنارو  ساد ا ا :  يما مال اج معال باراا مواددو ما  ا امار مخففات اا باراا 
 لل  مار د ا  الد ام عملم الر لت لم جرنمت ااحدو لعسد المحنمت ااء،   ون  البراا الموددو 

راا المواااددو مااا  اء ااامار االباااراا المخففااات  ااال الباااراا الدا نااات الاااد الر لااات ااما  علدلااال البااا
المخففت الدا نت لسر لت جلا لسمحنمت اهدارهل جمنعل، ا ا ن  العناوت المنررو  ال ، لسجرنمات   مال اما 

ل هاااام  البااااراا ااء اااامار الم علر اااات لاااام ا رهاااال جاااالا لسمحنماااات ا   فسااااب ا ااهاااال  حننناااال، ا اااا فل
 لسعدالت .

جرنمااات   ااام ولمااا عملم  ااار  احوااانت الن ااا   ا  وننااال، لسااا ذ المااامنار يما ار ناااب الجااال م
ار نوهاال وول اا  واارنا الاام مال الا اال ناال  الجاال م  ااد ار نااب الجرنماات لسماارو اءالااد لفاام هاام  
الحللت الم بنرهل م  حلءل مولوهت  نال المحنمت  اء، و حدند  ناوت الن ام وبرلهال الموادد اهاا 

العاامر المخفااا اهااا وار نلوهاال وول اا   وار نلوهاال واحواانتت  اال  عماام  سااد  خفنااا العناواات لاجاااد
العناواات ان اار مماال نجنااا  لهاال العاامر المخفااا  خفناااواارنات اوعاادهل اما اجاادل المحنماات مااون ، ل 

 لمل و خفنفهل  ل نت  سد امل  البرا الن للم المخفا اها وناا  الجال م  اد ار ناب الجرنمات 
  ام مروت.

المخففت  ل البراا الن للنت المخففت  ي  ال در  لم   ون  البراا الموددو  ل اء مار
لم جرنمت ااحدو ها  در   ل ا م ا در  اجاوم ء خنلر لسمحنمت لن  اا  مل  سنهل ا    وع  حن مل 

 .ت1واجد
 سد    المم لت ء  نا  وهم  المهالت دالمل،  للحنل ل، نجنا النل ا  اهدارهل جمنعل، ااحنل ل، 

   اآلخر اه لك حلل ل  والدد ملك انلآل م:نفر  النل ا   فسنب وع هل  سد الوع
اهادار نللات الباراا المواددو ااء امار االباراا المخففات: اهاا مال  الال الفنارو و ل نال،ت  االولى:

ما  علدلااال الباااراا المواااددو مااا  اء ااامار المخففااات االبااارا 137مااا  المااالدو و ت ونالهااال:  ... اا 
عناوااات المناااررو االااا ،...  يء    هاااما اءمااار الدا نااات ر لااات جااالا لسمحنمااات اهااادارهل جمنعااال، ا ا ااا  ال

م ااراك لمااس ت المحنماات ال ندنرناات  ي ا اا  حللاات جاااناات النماال اجاوناات  الاام حللاات  عاالدم مناادار 
ال وااادند وماااوب البااارا الموااادد مااا  منااادار ال خفناااا وماااوب العااامر االبااارا المخفاااا اا وماااوب 

                                                           

 .512  ذ المالدر الملو محم   لجم  ت 1و
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  الااد  ا ناا  العناواات اءالااسنت احاادهمل لناا  لسمحنماات ا   الاارا ال باار  اا    وننهاال جمنعاال، ا  جاا
  خفنا.الجرنمت دا  السجار الد لسالمنررو 
 فسنااب البااراا الموااددو ااء اامار االبااراا المخففاات وع ااهل  سااد الااوع  اآلخاار   ااد  الثانيةةة:

 فلال ا لرهل  الام الفللاب   فالال واللناو ااء ار نام ما  الباراا المواددو ااء امار اا الباراا 
الن للنت المخففت احن لم نجاا لسمحنمت  فسنب وع اهل  ساد الاوع  اآلخار  نهمال ا ارب لسعدالات  

 وااادد العناواااات يما ر ل ا  البااارا المواااادد الم ااااالر هااااا ا  اااا  الهاااال ا   خفااااا  لنجااااا لهاااال ا 
العناوت يما اجدل العن   انملك  حنننل، لمن  نلل العدالت اهما الحنل مما فلد ما  الفنارو اءخنارو 

ت  ناواالل اال اام  الاال  سااد   اا :  ...  ماال اما  فلا اال هاام  البااراا ااء اامار 137ماا  الماالدو و
 ا رهل لسمحنمت ا   فسب ا ااهل  حنننل، لسعدالت .الم علر ت لم 

 الفرع الثاني

 العقوبةأثر االعذار القانونية املخففة على 

م ااد ماال   ناادل المحنماات ماا   اااالر  اامر الول اا  الواارنا ول  واالر  ماا  اء اامار المخففاات 
ت 131ا 130العلمت اا الخلالت اجب  سنهل ال اام وللعناوت ال  المنلنن  المنررو لم الملد ن  و

م   ل ا  العناولل  نمل ن دي هما ال  ون  الد  ا ن   ناوت الج حت لم الفللب ودء، م  العناوت 
 المنررو لسج لنت المر نوت.

اننالد وللجاار الج للم: ها مجما ت العناولل ال داونر ال م نمن  لر اهل  ساد مر نوام 
االااا حم احنل ااال، ت ااالدو دماااب  اناااإجرارالجااارالل اجااارا، لهااال  مااال ا  رلاااا  مااا  جااارالل ارد ااال، لفنااارهل 

المجااارمن  واااللمج م   االجااااار الج اااللم نناااا   ساااد  اااا ن :  ناوااالل ا اااداونر اح راانااات  نمااال    
العناولل هم ما هال  ناا   ساد  ا   ا اااج: االاسنت ا وعنات ا نمنسنات ااءخنارو ا ارب لام  ونع هال 

   ااالام لااام ا ام: ا ااار الاااد ال اااداونر  ا ساااد هاااما اءمااال  مااااا  نمااال هاااما الفااارج الاااد منالااادن  
الول   الورنا  سد العناولل اءالسنت  الام ال ال م    الام ا ار الول ا  الوارنا  ساد العناوالل 

 .ت1والفر نت اال داونر اءح راانت
 : أثر الباعث الشريف على العقوبات االصلية:أوالً 

اواااالل ت ماااا   اااال ا  العناواااالل العرا اااام  العناواااالل اءالااااسنت وللعن85لنااااد حااااددل الماااالدو و
ال للنت: اء دال االمج  و ا ن  الم ود االم  ل  االحو  و ا ن  الودند االومان  االفرامات  ا اللت 

وماجاب  ال ا  ر لنات  لألحدا الد الحجا لم مدرمت الف نل  الجل حن  االوولب الوللفن   ولل موت 
                                                           

 191  ذ المالدر الملو د. لخري  ود الراا  السوم الحدن م  ت 1و
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رالل الج لنلل المعدم  ا  و   ناوت اء دال االمج  و ا ن  لم ج 1983لم ت  76اءحدا  ر ل 
ون ماال   واا   ناواات الحااو  و ا ناا  االفراماات ان اال، لاام جاارالل الجاا ح احناا     الناال ا  نناارر ا االر 
معن ت لسعمر المخفا لم حللت  االر  لم ج لنت والارو مخ سفت     سك اء لر المنررو ل  لم حللات 

  االر ج حت لملك ماا  نمل هما المنالد الد  اء، ا ل نل، انلء م:
 لجنايات:ا -1

ت  ناولل  سد  اا د ال خفنا لم حللات ا  ارا  الج لنات وعامر مخفاا 130  ل الملدو و
انمل نسم:  يما  االر  مر مخفا لم ج لنت  ناو هل اء ادال  الال العناوات الاد الماج  الم واد اا 

ل الم  ل اا الحو  المي ء  نم مد      م ت  لإ  نل ل  ناو هل المج  الم ود اا الم  ل  ال
 ناو هل الد  ناوت الحو  المي ء  نم مد      م ت اوهر مل لل ن ذ النل ا   سد خ ل  . 

ا  حب م  خ م ال ذ الم ندل ا  المورج  جلا لسمحنمت لم الجرالل ال م  الم 
 ناو هل الد اء دال ولل اام وللعناوت درجت  ا ان ر وحن  ء  نم    م ت ااحدو م د مل  االر 

م الجرالل ال م  الم  ناو هل الد المج  الم ود ا    ام لالجرنمت المر نوت  ا  ول   ورنا لم
وللعناوت الد الحو  مدو ء  نم    م ت اوهر  ا ح   ع ند و   الحنل  سد م هل وجرنمت 
 ناو هل اء دال وللحو  لمدو م ت  ا ان ر ونسنم اا الحنل  سد م هل وجرنمت  ناو هل المج  

م  المدو ء ننفم ل حنن  م  سولل العدالت  نمل الم ود وللحو  مدو م ت اوهر اا ح د  عا ه
 الوح العناوت بنر نللنت لردج الجل م    مساك الجرنمت  نمل   هل ء  نفم لم الا ل ما   

م  الام   نا  نللنت  جل م ار نب ج لنت ادمج  وللمج م ؛    اءال ي ن  سب ل رو تال ي
نت وحن     لمب ا اج الجرنمت ابراا لمجما ت م  الورامب ال  هنسنت ااءال ح تخ ل  

 .ت1والجل م اءج مل نت االوخالنت
الجاال حن   ااداونر خلالاات وهاال ومن  ااد ال الاااذ  لألحاادا امماال  جاادر اءواالرو يلناا     

يم  ماا ودم محنماات اءحاادا   ت2والمعاادم 1983لماا ت  76الااااردو لاام  اال ا  ر لناات اءحاادا  ر اال 
رنمااات ولل اااداونر الااااارد منرهااال لااام النااال ا  اا  مجااارد ناااا  العناوااات المناااررو لااام النااال ا   الااا ، لسج

مر نب الجرنمت حد ل، ا ل ار نلوهل ها و نادنر ل  امر مخفاا ناجاب  ساد المحنمات   ونا  احنالل 
 النل ا  الممنار ماار لم الج لنلل اا الج ح اا المخللفلل.

  

                                                           

؛ د. انااارل  وااا ل اواااراهنل  الحاااداد النل ا نااات 192  ذ المالااادر المااالو د. لخاااري  واااد الاااراا  الاااسوم الحااادن م   ت1و
 .165 ندنر العناوت  ذ  لمس ت النل م الج للم لم

 ت م   ل ا  ر لنت اءحدا .79  78  77  76 بر: المااد وا سد مونم الم لم ت 2و
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 الجنح: -2
 يما  ااالرل لام ج حات  امر ت ما   ال ا  العناوالل العرا ام  ساد   ا : 131  ذ المالدو و

مخفا ننا   خفنا العناوت  ساد الاجا  اآل ام: يما نال  لسعناوات حاد  د اد لا    نناد وا  المحنمات 
ما نل اال العناواات حوماال، بناار مننااد وحااد  د ااد حنماال المحنماات وللفراماات واادء،  لاام  ناادنر العناواات اا 

.     
اهنما يما  حن  لم ج حت ول   ورنا نا    مرا، مخففل، ن دي الد يمنل نت  ا ن   ناوت 
الحااو  ناماال، ااحاادا، الااا  اارر المواارج لسجرنماات  ناواات الحااو  خماا  ماا اال  نماال ناا من  النل اام 
امااا ودام  ناواااات الحااااو  وللفراماااات  اهاااام  الحاااالءل الااا    ال اااام  اردهاااال المواااارج العرا اااام  ع اااام 

ت م سنت لم  ندنر العناوت نم خدمهل نسمل  االر لام ج حات  امر مخفاا اوحماب النل م ال حن
العناوت الااردو لم ال ذ  لإما نل ال العناوات محاددو واللحو  مادو ء  نام  ا   ا   ما اال  ساد 

ال اااام وللعناواات الااد ا اام ماا  هااما الحااد يما  اوإمنل اا مااونم الم االم لاال  لسنل اام ا  ء ن ننااد وهاال 
اردو لاام الاا ذ حوماال، ابراماات معاال، لعسااد النل اام ا  نحناال ولحااداهل الحااو  اا نل اال العناواات الااا 

 الفرامت الم هم  الحللت لن  لسنل م  خفنا العناو ن  معل،.
 مل الحللت اءخنرو ال م ااردهل المورج لم حللت مال يما  ارر  ناوات الحاو  والاارو م سنات 

لفراماات لناا   ا حاا   ع نااد و اارارو  بناار مننااد وحااد  د ااد له اال  سااد المحنماات ا   حناال وعناواات ا
مل  ررل المحنمت  ناوات الحاو  ما ت املاك لام حللات س  ون  النل م ل بلل ا ا   فنم العناوت ن

ت  ناواالل املااك ء   ااذ الماالدو اءخناارو لاال 144 اااالر الواارا  الم الاااذ  سنهاال لاام الماالدو و
لحاو   الانر المادو  يم نا    و ل، اا مل ا   ءهداا  روانات االا حنت اونالاد   لام  نااب ا

لام  م بلل النال ا ال ر   مسنل، حنمت   ون  الن لر لهما ال بلل اها  مر مخللا لنل ا  اال ي 
... نع ور ا ا ال  فنم الاامنل،  سد المحنمات لام جارالل معن ات الام حالءل  العرا  االمي جلر لن  

لاام ا االر ماا  مالااسحت  معن اات اوالااارو  لماات انجااري ال اماا  لاام حلء اا  ا حنناا  واارا    ونناا 
 .ت1و المج م   سد ا  ن بر الد الم همن   برو ااحدو اا  اخ سا م و هل اءج مل م...

 : اثر الباعث الشريف على العقوبات الفرعية والتدابير االحترازية: ثانياً 
العناوت الفر نت مال سح ن س   سد العناولل ال وعنات اال نمنسنات  لللعناوات ال وعنات مامنل 

 .ت2والعناوت اءالسنت اجادا، ا دمل،    و هنما ء هل 

                                                           

 .78  ذ 1977 بر  ل ا  اال ي ال بلل النل ا م لم العرا   م وارال ااارو العدم السماند ت 1و
 .168  ذ الملو المالدر د. انرل  و ل اوراهنل  الحداد النل ا نت لمس ت النل م الج للم  ت 2و
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ا سناا  لااإما ماال ا  الاارل المحنماات  سااد  خفنااا العناواات دا  الاامهلب الااد  فنناار  ونع هاال 
  االم االم  سااد ملااك يما  اااالر لاام ج لناات لساان  لسمحنماات اماا وعلد العناواات ال وعناات االعناا  الااحنح

هااام  -نمااال هاااا منااارر لااام النااال ا  - اامر مخفاااا نللول ااا  الوااارنا انل ااال  ناوااات  ساااك الج لنااات
المج  الم ود اا الم  ال ا  ال المحنمات و ا نا   ناوات الحاو  وادء، م هال  لاإ  ملاك نا دي الاد 

ت ماا  96ماجااب الماالدو و اادل حرماال  المحنااال  سناا  ماا  حاا   ااالم الابااللا االخاادملل العلماات و
  ل ا  العناولل.

 مال العناوات ال نمنسنات: لهام  ساد  اا ن  جااانات اا اجاونات الان  ه الك ما  الاعاوت لام 
ونل  ا ر اء مار النل ا نت  سد العناولل ال نمنسنت الجااانت لهم ح د لم حللت  ادل  ااالر العامر 

د   اااد  ااااالر احاااد اء ااامار المخفاااا نجااااا لسنل ااام  ااادل ال  ااا  وهااال انناااا  ملاااك مااا  وااالب االااا
المخففات م اام الول اا  الوارنا  اماا  العناواالل الجااانات  واار الحناال ال هاللم الالاالدر ولتدا اات لاام 
ج لناات ا واار الحناال الالاالدر ولءدا اات لاام جرنماات  ااما اا مااب اا اهل اات ار نواال وإحااد  امااللم 

 ت م   ل ا  العناولل.102ال ور نمل ها م الاذ  سن  لم الملدو و
ر  ا  الموااارج  الااار ام اااداد ا ااار اء ااامار  ااالسعناوااالل ال نمنسنااات الاجاونااات  ل  ماااوت مااال ولل

المخففت  سد العناولل اءالسنت لن   لننا  مرنل  ا رهل  سد العناولل ال نمنسنت الاجاونت مخللفل، 
لموااد  واار نت الجاارالل االعناواالل النااا  العناواالل ال نمنسناات الاجاوناات   عساا  والاافت خلالاات وااوع  

 سناا   اار   اارارو الحناال وللعناواالل ال نمنسناات الاجاوناات  نعااد  مواانل، ماا   اا ااد ال خفنااا  الجاارالل
ت م   ل ا  العناولل املاك ل امل  133ا  132ا  131ا  130الم الاذ  سنهل لم المااد و

ال نااد ااءداال ال ام  واما  ام س هال مالالدر  ت1ولل سنت العنلب االحنسالات دا   نارار ار نالب الجارالل
 .ت2ولم لعب النملر م عمم 

 مل      ر اء مار المخففت  سد ال داونر اءح راانت: للو د  ن منا ال ادونر اءح ارااي لام 
نا   اجرار  ن  ن  المالسحت العلمت لام منللحات الجرنمات انفار   ساد ما  نال  مالادر خ اارو 

ارال  سااااد وااااخذ ار نااااب جرنماااات او اااالر  سااااد اجاااار يء  اجرامناااات  اال اااادونر نللعناواااات ء نفاااار  
   للنت.

لنااد اماا نر الفناا  االن االر الج االلم  سااد جمساات ماا  الواارا  ل حناا  امنل ناات لاار  ال اادونر 
اءح ااارااي اهااام ار نااالب الجااال م لجرنمااات  ا ااااالر الخ اااارو اءجرامنااات ا ع ااام الخ اااارو اءجرامنااات 

                                                           

 .200  ذ المالدر الملو د. لخري  ود الراا  السوم الحدن م  ت 1و
 ت  سد ا  :    و  ال ناد ااءداال ال م ام عمسل لم السعب انحنل وماللدر هل .389/4الملدو و   ذت 2و
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  اولل اللم لاإ  ال ادونر اءح ارااي ت1واح ملم ا دال المجرل  سد ار نالب جرنمات اخار  لام المما نوم
نم هدا مااجهت الخ ارو اءجرامنت النلم ت لم وخذ الجل م وننت ام لالللهل  ان ر ب  ساد مال 

اال ااااام وللعناوااات ء نع ااام ولل ااارارو ااام الخ اااارو اءجرامنااات  المخفاااا نااادل وااال   ااااالر العااامر 
حنمات واللربل ما   حننا  العناوات ا  لسجل م اا  نالل هل  لإما  االرل  سك الخ ارو اجب  ساد الم

 فر   سد الجل م  دونر اح رااي لمااجهت  سك الخ ارو  ن لا الد ملاك ا  الموارج لام الماااد 
ت مااااا   ااااال ا  العناوااااالل لااااال نااااا ذ  ساااااد  ااااا  نر اء ااااامار المخففااااات  ساااااد ال ااااادونر 131ا  130و

العنسنت  مرا، مخففل، ام  ت  ناولل ا  ورل العلهت 60اءح رااي  ال ا نح ملك  نام ول  الملدو و
ت  ناواالل  الاال  سااد ال اادونر اءح اارااي الاامي ن لاال حللاات المجاارل الواالم 105ملااك لااإ  الماالدو و

واالل مال االمالالب وعلهاات  نسناات اهااا الحجااا لاام ما ا    جاام  اهااما الاار ي نماا د  الاا اا  لللعنا 
مناات لااإ  العناواات  فاار  ال اادونر لحناا  نااجاا  ال اادونر الخ ااارو اءجرا  ونعاات م مناااو امخ سفاات  اا 

 .ت2وجاار،  سد ار نلب الجل م لجرنمت معن ت
 

 

 

 

                                                           

 .452  ذ المالدر الملو محم   لجم  ت 1و
  ذ 1982المما النت الجاالنات  دار النلدمانت لس ول ات  وفاداد  د.  الري خسنام محمااد  ا ار العلهات العنسنات لام ت 2و

131. 
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 الثانياملبحث  ماهية االستفزاز

 املبحث الثاني

 ماهّية االستفزاز

  لمال االناتالجم  حدند مما ا  المما النت اءم فااا لم النل ا  الج للم ن دي دارا، لعلء، ل
وحرنات اءخ نالرت ال ام  ع وار   الارا، مهمال، لام  نالل  لاإلرادوالنل ا نات  ال ونعاتن رن  ما    ار  ساد 

هم  المما النت  لسنام  ن مام المما النت الج للنات ءواد     ناا  اءرادو وحرنات اءخ نالرت ماسنمت ء 
  واوهل  نت وللوت  اه ل ن  م اءم فااا ن  ر  سد ال ونعت النل ا نت لهم  اءرادو.

ت اءماا فااا لاام ي االر ال واارن  الج االلم ل واان  اماا  ه اال ناال  ءوااد ل اال ماا  ا فاات  سااد ملهن اا
  لالااار  ل  االااام  خنااارا، يلاااد ا  ااار الااامي ن رنااا   ساااد  حدناااد العناوااات اممااا ا   ا حاااددمفهامااا  

 المم النت الج للنت.

 املك نن  م ا   نمل هما الموح  يلد    ت م للب:

 الم سب ا ام: مفهال اءم فااا.

 الم سب ال ل م:   لالر اءم فااا.

 الم سب ال لل :   ر اءم فااا لم العناوت.
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 املطلب األول

 مفهوم االستفزاز

لسا ااا  سااد مفهااال اءما فااا لاام ي االر النال ا  الج االلم ءوااد ا   حادد مع ااد اءماا فااا 
 لم السفت الم اءال  ي  املك لم لر ن  نمل ن  م:

 الفرج ا ام:  عرنا اءم فااا لم السفت.
 اءم فااا لم اءال  ي. الفرج ال ل م:  عرنا

 الفرع األول

 تعريف االستفزاز يف اللغة

ااماا فااا اماال امالاادر  اماا فا   الااد   ت1واءماا فااا لاام السفاات: ماا  لَااَا  االرجاام نفااا  لاااااو ااماا فا 
  اهااااا حاااا  ا حاااارن  ناااا دي الااااد ت2واماااا فااا  جعساااا  ن اااا رب ان ااااار ب ااااول  يا لجاااا   ي لر اااا 

وَاسْتَفْزِزْزمََت زماسْتَفْفَْمَمَهتمْ بِْموزتَتَْوهأَموَِفْْ هت ْممممممم  النارب  النارنل:  جالر لام ت3والف ب  اام فا هنب

عَ فيْ زِموزخفيْ هأَموَرَْز هأَ
وَإزنمكفادبوازملفيَسَْفْهُِّونفأَمَه َماألفرْضز   اجلر ان ل،:ت4و 

 (5). 

 الفرع الثاني

 االستفزاز يف االصطالح

 سد مع اد اءما فااا لام اءالا  ي ال وارنعم االفنهام املاك لام  الا ااماا  حلام 
  ن  ن   ول ل،:

 أواًل: االستفزاز في االصطالح التشريعي:
ي  مالاا سح واءماا فااات لاان  مالاا سحل، دخاان ،  سااد ال واارن  الج االلم العرا اام حناا  ا  

 111 المواارج اماا عل  وهاال المالاا سح لاام الاانلبت وعاا   الاااذ  اال ا  العناواالل العرا اام ر اال
                                                           

 .545او  م بار  لمل  العرب  ذ ت 1و
 .371اوا ونر الرااي  مخ لر الالحلي  ذ ت 2و
  المن وات اءما منت  اما ل وام   رننال  وب. 2اوراهنل مال فد ااخرا   المعجل الامان   مجما  السفات العرونات   ت 3و

 .176لت  ذ 
 ت.64مارو اءمرار  اآلنت وت 4و
 ت.76مارو اءمرار  اآلنت وت 5و
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ت ال ااام جااالر لنهااال:  ... النمااال  ااادا هااام  ا حااااام نع وااار  ااامرا، 128  نااا ذ المااالدو و1969لمااا ت 
مخففل، ار نلب الجرنمت لواا   ورنفت اا و لر،  ساد اما فااا خ نار ما  المج اد  سنا  وفنار حا  . 
ام   الاذ  خر  ن حب    المورج الجاالم العرا م ام عل  لم النلب هل ومال سحلل  حمم 

اءم فااا  نمال سح وللج ت  امال سح وب بت  لن حب    المورج ام عل  وللمال سح  مدلام
ت م  هما النل ا  االمي جلر لن :  م  للج  ااج   اا يحد  409ا ام لم النلبت  ذ الملدو و

ت/ 436وللا ال...  ااماا عل  وللمالا سح ال ال م لام الانلبت  اذ الماالدو و هلمحلرما  لام حللات  سوما
 ااد ار نااب النااما ا  اال اام جاالر لنهاال:  اء  ناالب  سااد الوااخذ يما ناال ... ماا  مال الناال  2ا

 اها لم حللت ب ب لار ا اج ا  دار بللل  سن  .االمب 
ام  ملك ن حب ا  المورج لل نون  مع اد اءما فااا  لرنال،  مار ملاك لسفنا  الج اللم  اهاا 

 مل م   لال  لم ال ن ت ال للنت.
 الفقهي: ثانيًا: االستفزاز في االصطالح

 عددل ال علرنا ال م  اردهل الفن  الج للم لمال سح واءم فااات لعرل  جل ب لنهم و  ا  
وار نلب الجرنمت لم حللت  ا ر ن و     ر نت حلد ت اا ماملج نا ل نا دي الاد دلا  الجال م الاد 

م ع ب الفنر اال دونر لم  اانفار نلب الجرنمت لها لم هم  الحللت لن  لدن  الا ل النللم لم ال 
  ا رلاا  جل ااب بخاار ول اا : و عاار  الجاال م لفعاام اا ما ااا خ ناار م اااام  ماا  ت1والاامي ننااال واا ت

  ا اارا ان اال، ول اا : ت2و ا االل  الحلد اات نالاادر  اا  المج ااد  سناا  انالاانب م اا  جماام  اا وااعار ت
 .ت3و ونم ما ا جلري ن خم  المج م  سن  م  الجل م  لالدا، و  ا لر  ت

ومسمست م  اءلعلم  ن  م   وام المج اد  سنا   اد الجال م االامي  را ان ل، و   : نمل 
نموب رد لعم لم  ي واخذ مع الد  انماوب لسما هل والاارو مفلجلات ام   ات لنادا  المان رو  ساد 

: والاااارو مااا  الاااار و  ااا    انعااارا ان اال، ت4و الاا ف  وحنااا  لااال ننااا  لااام  سااك السحبااات ماااند  فمااا ت

                                                           

 .151  ذ 1997  دار ال ه ت العرونت  النلهرو  1درا  لم جرالل ال ور     د.  لر  مرارت 1و

 .134  ذ 1990د.  ود الم لر الوارنل   محل رال لم  ل ا  العناولل الننل  سد  سوت المعهد الن للم   ت2و
الراا  الحدن م  اء مار النل ا نت المخففت لسعناوت  ا راحت دن ارا   نسنت النل ا  االمنلمت  جلمعت  د. لخري  ود ت3و

 .86  ذ 1978وفداد  
 للااب خ اانر محمااد وااله   اءماا فااا الخ ناار نعاامر  اال ا م مخفااا لاام ال واارن  العرا اام  ا راحاات دن ااارا    ت4و

 .45  ذ 2011    وفدادجلمعت مل ل نسنم   
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دا  الماان رو  سااد  فماا   لنر نااب الجرنماات  حاال اء فعاالم الع نااا نعاال م الوااخذ ا  لرهاال ماا  لناا
 .ت1و   نر هما اء فعلم  انم ملك   نجت الدار  مم جللر ابنر مح  م  جل ب المج م  سن ت

مااا  امااا عرا  هااام  ال عااالرنا ن  اااح    اءمااا فااا  لوااائ  ااا   ي ما اااا الااالدر مااا  
   حاااا ار نااالب المج ااام  سنااا  وفنااار حااا  ن ماااوب لااام ي ااالرو اء فعااالم ال فمااام لاااد  الجااال م اندلعااا

 الجرنمت.
اماا  هااما الم  ساا  نمن  اال ا   ااارد ل ماا فااا لاام ا االر الناال ا  الج االلم ال عرنااا اآل اام: 
وناام مااساك وااللنام اا الفعاام نالاادر  اا  المج اام  سناا  وفناار حاا  لاام مااجهاات الجاال م ن ناار لااد  

 ا خنر اء فعلم الم  ر لم حرنت اءخ نلر اندلع   حا ار نلب المساك اءجراممت.
الم هما الالدد   ل محنمت  منناا العارا :  ا  اءما فااا ن وفام ا  نناا  الالدرا،  ا  
لعم اا  الرا اللدر    المج د  سن   سد  حا مفلجئ لسم هل اخ نر  سد  فم  ما   ارارو 

 .ت2و    ننا  م اام ل، م  الفعم الجرمم المي نر نو  الجل م نرد لعم لمل  عر  ل  م  خ ر 
  

                                                           

 .13  ذ 1984  م وعت العل م  وفداد  1د. معدنت محمد نلبل  اءم فااا    ت 1و
  مجما اات اءحناالل 10/11/1988  لاام 1988 /هنلاات جاالناات /2893  اارار لمحنماات ال مننااا لاام العاارا  الماار لت 2و

 .107  ذ 1988  4العدلنت  ج



 

26 

 الثانياملبحث  ماهية االستفزاز

 املطلب الثاني

 عناصر االستفزاز

لاام الم سااب الماالو  ا  اءماا فااا لاام   اال  الناال ا  الج االلم ن حناا  لاام ناام ما ااا  ون  اال
نالدر    المج م  سن  ودا  اج  ح   انالد ا فعلء، لد  الجال م ندلعا   حاا ار نالب الجرنمات  

 ا سد هما اءمل  نمن  النام ا  اءم فااا ننال  سد    ت   لالر اهم:
 ااء فعلم و لر  سد  الرا المج د  سن .حللت الف ب  -1
 رد الفعم وار نلب الجل م لسجرنمتت. -2
 ون  الف ب ااء فعلم اار نلب الجرنمت. تالام ن المعلالرو -3

اماااا  وحاا  وواامر ماا  ال فالاانم لاام ناام   الاار ماا  هاام  الع لالاار لاام لاارج مماا نم 
  ول ل،:

 الفرع االول

 عليهحالة الغضب واالنفعال بناءً على تصرف من اجملين 

نعاااد  حناااا  الف ااااب اا اء فعاااالم لاااد  الجاااال م   نجاااات ل الاااارا المج ااام  سناااا  ماااا  اهاااال 
  لالار اءماا فااا لام ي االر النال ا  الج االلم  االف ااب لام هااما ات الر هااا  والرو  اا  اماا جلوت 

 وان  الجهالا العالاوم  ا فعللنت  انت  الدر  ا  الواخذ  جال  الماا اا ااءحادا  انعمام  ساد 
لمعرلناات لاام الماا   لهااا حللاات  ونعناات   ااد اءوااخلذ العاالدنن  نالاادر  اا  ال سنااللم االعمسناالل ا

  ت1والمساك الووري  اها  ر  نعن  حللت    ر ال ف  ال لرلت لنبهر لم  عونر نالعب اخفل  
ااءم جلولل اء فعللنت   رااي لم مداهل ون  الوعار ولل ن  المع ادم  اوان  الواعار ولت الرو الاد 

 .ت2و الوعار وللفن  االهنل
نن مام مال لال ن ااالر لام الفان  ء احري وللمنر    هما الع الر م    لالار اءما فااا 

 اا اء فعلم ور ل :
 الشرط األول: أن يكون المجني عليه هو مصدر الغضب او االنفعال:

اواادا   جااللراومن  ااد هااما الواار  نجااب ا  ننااا  المااساك الالاالدر  اا  المج اام  سناا  
اج  ح  وحن  ن نر لد  الجل م الف ب  ا اء فعلم  اهاما نع ام ا  حللات الف اب اا اء فعالم 

                                                           

 .386  ذ 1983ت العرونت  النلهرو  د.  ود العبنل مرمم اانر  الورا  المف احت لم الجرنمت  دار ال ه ت 1و

مااسنمل  محمااد  الاالر النر اال   النوااا  اا  الجاارالل وللامااللم العسمناات الحدن اات  وحاا  مناادل الااد المعهااد الن االلم ت 2و
 .62  ذ 1992اءرد م   مل   
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يما لل  ن   لولت    مساك المج م  سن  ء نمن  الحدن     اءما فااا نا   نناا  الالدر  ا  
   اهما مل  ولر يلن  الموارج العرا ام ونالا :  ...اما فااا خ نار ما  المج امت1ومساك وخذ  لل 

 .ت2و سن  وفنر ح  
امااا  هاااما الم  سااا  ء ن حنااا  هاااما الع الااار يما مااالهل الجااال م لااام  حنااا  حللااات الف اااب 
ااء فعااالم   ا يما نل ااال  الااارللل المج ااام  سنااا  لااام هاااما ات ااالر هااام مااا  من  ااانلل ااجوااالل 

 .ت3وابنف  
 الشرط الثاني: وصول حالة الغضب او االنفعال الى درجة من الجسامة:

الور  نجب ا   الم حللت الف ب اا اء فعلم لد  الجل م النل، لسمجر  اومن  د هما 
العاالدي لألمااار الااد درجاات ماا  الجماالمت وحناا   اا  ر لاام الننماات النل ا ناات لحرناات اءخ ناالر لدناا   
للء فعلم ال فمم نمنر م  حللت الف ب منرا،  ردنل،  اها مال اوالر النا  الموارج العرا ام الاراحت 

 ت م   ل ا  العناولل ال للم.128رت الااردو لم  ذ الملدو ووعولرو وام فااا خ ن
اوهاااما الالااادد  الاااا محنمااات ال منناااا لااام العااارا : ولناااد بهااارل مااا  ا ااالل  الاااد ا     المااا هل 
ا  اارا واا   المج اام  سناا  حاالام ا  ااااج الممااد  م اا  لناا  ا ماار الاامي ا اا ر  الااد دلعاا  الااد الخسااا 

  حاااالم ماال خ اااال  لهاام  الاا عاات ء  واانم اماا فاااا، خ ناارا، لن ساا  ال االر  سناا  وعااد او عاالد المج اام  سناا
ناا  المج ام  سناا  لال نماوب وفعساا  الا  المع الد حللاات ما  الفان  لسماا هل  جعسا   مالل خناالر الن ام ل اا ، 

 .ت4و اا    ال لرت ي سد    المج م  سن  لن  م  الخ ارو ال م  م سال معهل ام خدال الم 
 مااالل المحنمااات و  ااا  نااال  لااام حللااات ب اااب ا ااال ار نااالب  حاااري وللااامنر    دلااا  الجااال م

ء ناال  حنمهاال مواااول، وعنااب     هاام   الجرنماات نعااد دلعاال، جاهرناال، نجااب ا   اارد  سناا  المحنماات اا 
الااادل  م عساااا  ومماااا لت  ل ا نااات الاااان  ومماااا لت اا عنااات  الاااام هااااما الالااادد   اااال محنماااات ال مننااااا 

ناادنر الا االل  اال ناات الجرمناات ا  واارل ا  لعاام السو ل ناات: وي  محنماات الج لناالل وماال لهاال ماا  حاا   
ت  ناواالل  بناار ا هاال لاال  جااب  سااد الاادل  201  547الماا هل ماا   اااج محلالاات الن اام  الاادا، ول 

الم عس  وحللت اءم فااا اها دل  لم حللت ا خم و  م  وا    ا  نفنار ما   ااج العناوات امنادارهل 
بفلم الرد  سد  حد الم للب ها خ    ل ا م نم   .ت5و اجب ال ن تاا 

                                                           

 .34د. معدنت محمد نلبل  المالدر الملو   ذ ت 1و

 ال للم.ت م   ل ا  العناولل العرا م 128 بر الملدو وات 2و
 .253  ذ 1976  وفداد  1د. حمند المعدي  الجرالل الاا عت  سد اءوخلذ   ت 3و

   واالر يلناا  26/12/1985  لاام 1985 -1984 /  ج لناالل1  /160  اارار محنماات ال مننااا لاام العاارا  الماار لت 4و
 .254النل م  ود الم لر الوارنل   المالدر الملو   ذ 

 .574  ذ 1965  ال ورو الن للنت السو ل نت  16/5/1956  لم 211ر ل الم تمحنمت ال مننا السو ل ن  رارت 5و
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 الفرع الثاني

 رد الفعل )ارتكاب اجلاني للجرمية(
الع الااار ال ااال م مااا    لالااار اءمااا فااا ن  ساااب ا ااااج جرنمااات هااام وم لوااات رد لعااام  ساااد 
اء  دار الحلالم م  جل ب المج م  سن   سد   ر العمم اءم فاااي المي  لل و  ا د  الاد  نالل 

الجرنمات  اء نوا ر  ه ال ا   نا  الجرنمات والاارو  لمات يم نمنا  ا  ت الد ار نلب ا  فَ الجل م والمم َ 
 نا   د حد الوراج انجاا  وام جرنمات ال ارب المف ام الاد الماال ما  ، ن  نجات لسفعام الامي 

  للء مل  و ونعت الحلم معر  لم  ي ا ل الد ا اج ت1و لل و  ام فااا م  جل ب المج م  سن 
اولر الد حالءل ء نمنا  ا  بالر  ادخم الماس ت تاالات خ رهال  ا  دار  سن   ان حب    المورج

ام  هم  الحالءل  ااالر اءما فااا  حنا  ا  ار نالب الجرنمات   اد  ااالر اءما فااا ا مال  م ام رد 
الاام هاما الالادد   اال   ت2ولعام ما  الجال م  ااد الفعام بنار المحنا  الالاالدر  ا  المج ام  سنا 

الما هل ا ادل  ساد ار ناب الجرنمات و الرا،  ساد اما فااا    ي  العارا -ا سنل ناردما ل   محنمت  مننا
محنمااات  منناااا    اناااملك   ااالت3و خ نااار مااا  المج اااد  سنااا  دا  موااارر لاااملك نع وااار  ااامرا، وحنااات

لاالااد  الماا هل وللعالاال نع واار اماا فااا لسماا هل نجاااا معاا   خفنااا  سناا   دالمج اا اارب   ا العاارا  
 .ت4و  ناوت اء دال الد المج  الم ود

ر اءوااالرو ه ااال ا  اءمااا فااا ء ن حنااا  يما ار نوااال الجرنمااات وعاااد ااام  اااارو الف اااب  جاااد
 .ت5وااء فعلم مل لل ن ول لسن لر ا هل اجدل  مولب اخر  وعد ااالهل

يم نجااب مرا االو ا  ننااا  الفعاام اءماا فاااي  سااد جل ااب ماا  الخ ااارو اا اا  ا اا  والااارو 
 .ت6ومت نرد لعممفلجلت  سد  حا دل  الجل م الد ار نلب الجرن

ا   ناااا  ردو الفعااام م  لماااوت مااا  اءمااا فااا؟   ان ااار لااام هاااما الالااادد  مااال م مفااالد  هااام نوااا ر 
مهااب جل ااب ماا  الفنهاالر الااد اجاااب  ناالل ال  لمااب لاام هااما المجاالم  املااك ء  المج اام  سناا  يما ار نااب 

ا حا    فا  ما  هاما الار ي   ت7ولع ، بنر جمنل  ل  لوس  الفل م وارد لعام جمانل  له ال ء ن حنا  اءما فااا
 ء  النام وخ ا ملك ماا ننا  مرنعت ءر نلب جرالل وحجت ا اج اءم فااا.

                                                           

 .57  ذ  للب خ ر محمد وله   المالدر الملو ت 1و

 .42  ذ المالدر الملو د. معدنت محمد نلبل  ت 2و
اواالر الناا   االر  الاادن  روااند   ناااد   1993/ جاالناات/ هنلاات 155محنماات  مننااا ا ساانل ناردماا ل  الماار ل   اارار ت 3و

 . 170  م وعت ااارو الارا ت  ذ1الدللج الور م لم  ل ا  العناولل العرا م  درامت منلر ت   
ال واارو الن االلنت  العاادد ال اال م    9/6/1973  لاام 1973/  لماا / هنلاات 83ر ل الماا محنماات  مننااا العاارا   اارارت 4و

 . 380  ذ1973الم ت الراوعت  
 .101  ذ 1948محمد مال فد النسسم  لم المم النت الج للنت  النلهرو  د. ت 5و
 .95  ذ المالدر الملو د. لخري  ود الراا  الحدن م  ت 6و

 .186  ذ 2006د. نلمم المعند  وري  ل ا  العناولل االجرالل الاا عت  سد اءوخلذ  دار ال نللت  ا رد   ت 7و
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لاام حاان  ناامهب راي بخاار الااد    الناال ا  لاال نواا ر  ال  لمااب واان  لعاام اءماا فااا اردو 
  اولل االلم نع واار م اام هااما الواار   انااد لاال ن  سواا  المواارج  املااك ء  -الفعاام وار ناالب الجرنمااتت

 .ت1وم فااا مم لت  مونت نخ سا ولخ  ا اءوخلذاء

 الفرع الثالث

 وارتكاب اجلرمية االنفعالوبني الغضب  املعاصرة الزمنية
  حللت الف ب ااء فعلم الودندو المي نالد  ام فااا المج م  سن  نجعم الوخذ نفناد ا

 حااال  ااا  نر ملاااك المااان رو  ساااد امااالل  فمااا   انناااا  لااام ملاااك الا ااال معر ااال، ءر نااالب الجرنمااات 
الف ب ااء فعلم  لملك لإ  ار نلب الجرنمت وعد اء  دار مولورو نعد م  اهل   لالر اءم فااا 

  اهما نع م ا  الجرنمت نجب ا   ن   م  المنا الام م لمدو  اارو ت2ولم ي لر النل ا  الج للم
الالالدر  ا  المج ام الف ب ااء فعلم النادا  المان رو  ساد الا ف  ال ام   الاد وماوب اءما فااا 

 .ت3و سن 
الاام هااما الالاادد   اال محنماات ال مننااا العرا ناات:  ي  اءماا فااا الاامي  واالرل الناا  الماالدو 

ت نجاااب ا  نماااو  لعااام الجااال م ا   نناااا  معلالااارا، لااا   وحنااا   ر ناااب الجرنمااات وعاااد ا ااااج 128و
 .ت4واءم فااا مولورو 

معسال وم  رنهل ل ندنر النل م لهم ان حب    المورج لل نحدد هم  الف رو الام نت وا ل 
 .ت5ومم لت  مونت  خ سا ولخ  ا اءمار ااءوخلذ

الااام هاااما الالااادد   ااال محنمااات ال منناااا لااام العااارا :       ااام المااا هل الحاااد  لواااننن   
المج اام  سنهاال... وعااد ماارار نااال ااحااد ماا  مواالهد   لسماا هل الاامي ا اال ووااننن   المج اام  سنهاال... 

بلر ال، لام  اارو الف اب اا ا راب الوالم ا ادل اءما نرار ال فمام  لماارار  لاملك نالاوح  وعال، لاملك
 .ت6ونال ااحد ء ننفم لسعادو الحللت ال ونعنت 

                                                           

 .187   ذالمالدر الملو د. نلمم المعند   ت1و
  2007  من واات ال فماانر  اروناام  1هماداد مجنااد  ساام المراا اام  ا ار اء فعاالم لاام المماا النت الج للنات االعناالب   ت 2و

 .68ذ 
 .254  ذ د. حمند المعدي  المالدر الملو ت 3و
   مجما ات اءحنالل العدلنات   17/8/1981  لم 1981/ج لنلل/1137ر ل محنمت ال مننا لم العرا  الم رار ت 4و

 .66  ذ 1981  3  ج12
 .60  ذ المالدر الملو  للب خ نر محمد وله   ت 5و
  الما ت 2  ال وارو الن اللنت  ج9/8/1970  لام 1970  ج لنالل  1357ر ل محنمت ال مننا لم العرا  الم رار ت 6و

 .316  ذ 1974
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 املطلب الثالث

 أثر االستفزاز يف العقوبة

  ر اءم فااا لم العناوت  ءود ا   ون  ا ر اءم فااا نعمر  ال ا م مخفاا   سدلسا اا 
 نرا،   ر  نبرا   للم مخفا  املك لم    ت لراج  ول ل،.ا  ر  نعمر  ل ا م معفم ااخ

 الفرع األول

 االستفزاز كعذر قانوني خمفف

لعاالم ا  لالاار  حاااام  ا   هاامواادرا، ءوااد ماا  اءواالرو يلااد    اء اامار النل ا ناات المخففاات 
 وعنااات   اااعا مااا  جمااالمت الجرنمااات  ا ن اااا مااا  درجااات خ اااارو لل سهااال خالاااهل الموااارج وااالل ذ 

ا اجب  خفنا العناوت يلد   م م  حدهل ا د اد المنارر  ل ا ال،   ا الحنال و ادونر نا  لل الالرنح 
 .ت2وهر م  مبلهر ال  لمب ال ورنعم لسعناوتب  اهم  اء مار هم  ولرو مت1وم   سك الخ ارو

اوااااللرجاج الااااد احناااالل ال واااارن  الجاالاااام العرا اااام ن حااااب ا اااا  ا  واااار اءماااا فااا الخ ناااار 
 ت3وت130المج ااااام  سنااااا   ااااامرا،  ل ا نااااال، مخففااااال، لفااااار    ونااااا  احنااااالل المااااالد ن  والالااااالدر  ااااا  

 م   ل ا  العناولل ال للم. ت4وت131وا
ت مااا   ااال ا  العناوااالل لاااإ  128ان حاااب ا ااا  اما  ااااالر اءمااا فااا النااال،  حنااالل المااالدو و

 و خفنا العناوت  نمل اولرل الد ملك احنلل الملد ن  ا   . تنا  مسام  المحنمت
انملك الحلم ولل ماوت ل ما فااا الامي اوالر يلنا  الموارج العرا ام لام حللات ال ساو  وللا ال  

 تمساماا المحنمااتلااإما  حناا  اءماا فااا لاام ي االر  سااو  الااجاات اا يحااد  المحاالرل لاام الا اال  لااإ  
نعل اب واللحو   ت ونالا : 409 ذ المالدو ووا  الموارج العرا ام و خفنا العناوت  اهما مل  ولر يلنا

                                                           

 .104  ذ المالدر الملو د. لخري  ود الراا  الحدن م  ت 1و

درامات منلر ات  ا راحات دن اارا   نسنات  -ناماا الورنفنال م  مواد  ال  لماب لام النال ا  الج اللمدلولد  واد الارحم  ت 2و
 .216  ذ 2014الحنا   جلمعت الماالم  

لر  اامر مخفااا لاام ج لناات  ناو هاال اء اادال  الاال العناواات يلااد المااج  ا يما  ااووت  سااد ا اا : 130 اا ذ الماالدو وت 3و
 ناام مد ا   اا  ما ت لاإ  نل اال  ناو ا  الماج  الم وااد  ا الم  ال  الاال الم واد  ا الم  ال  ا يلااد الحاو  الامي ء 

 .تتيلد  ناوت الحو  المي ء  نم مد      م ت اوهر نم ملك مل لل ن ذ النل ا     خ ل 
يما  الر لم ج حت  مر مخفا ننا   خفنا العناوت  سد الاج  اآل م: يما نل  ووت  سد ا  : 131  ذ الملدو وت 4و

ما نل اال العناواات حومال، ابراماات معاال، حنماال المحنماات لسعناوات حااد   د ااد لاا    نناد واا  المحنماات لاام  نادنر العناواات اا 
ما نل ل العناوت حومل، بنر منند وحد  د د حنمل المحنمت الفرامت ودء، م  تت وإحد  العناو ن   .اا 
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وللا ااال اا  هلمااادو ء  اناااد  ساااد    ااات مااا اال مااا  للجااا  ااج ااا  اا يحاااد  محلرمااا  لااام حللااات  سومااا
 .ت1و اجادهل لم لراع ااحد م  ورننهل لن سهمل لم الحلم...

 الفرع الثاني

 االستفزاز كعذر قانوني معفي

اء اامار النل ا ناات المعفناات هاام حاالءل  العناواالل العرا اام ال للاام لااإ  وناال، ءحناالل  اال ا  
 .ت2وحددهل المورج اهم  م   م  الحنل و نت  ناوت  السنت اا  وعنت اا  نمنسنت

ان حب    المورج العرا م لل نع ور اءم فااا  مرا،  ل ا نل، معفنال، لام ي الر احنالل المالدو 
لسعناواات  الناا  وااللرجاج الااد  مخففاال، ت واام ا  واار   اامرا، 409ت اء لاام ي االر احناالل الماالدو و128و

جرنمت النما االمب ن حب    المورج العرا م ا  ور اءم فااا الاللدر  ا  المج ام  سنا   امرا، 
معفنل، لم حلم ار نلب الجل م الناما اا الماب املاك ونالا   اء  نالب  ساد الواخذ يما نال   اد 

 .ت3وب لار ا اج ا  دار بللل  سن  ار نب النما اا المب اها لم حللت ب 
لماا ت  14امماال هااا جاادنر وااللنام ا  المواارج الناردماا ل م  اوعااد ا  االاادر الناال ا  ر اال 

ار نااالب الجرنمااات وحااا   ع وااارلااال ن ت  ناوااالل اما128االااامي  ااادم وماجوااا   اااذ المااالدو و 2002
ت  ناوااالل 409المااارارو ودرنعااات واا ااا  وااارنفت  ااامرَا مخففاااَل   ااالد لنا اااا العمااام وااا ذ المااالدو و

  ممال نع ام ا ا  لام حللات   ام الااجات اا احاد المحالرل اهام 2015ت لما ت 3وماجب النل ا  ر الو
ت اا 405لم حللت ال سو  وللا ل نجعم الاالا النل ا م لجرنمت لم الحللت ن  و  ااحنلل الملدو و

  ت  ناواااالل احمااااب اءحاااااام مماااال نع اااام ا  المواااارج الناردماااا ل م اا ااااا العماااام وللول اااا406و
 عناوت.سالورنا ااءم فااا نعدرن  مخففن  ل

 الفرع الثالث

 االستفزاز كظرف قضائي خمفف

ءود م  اءولرو الد    البراا الن اللنت المخففات هام  والرو  ا    لالار اا ا الل  اا 
احاااام ما ااا نت اا وخالاانت   ااعا ماا  جماالمت الجرنماات ا نوااا  اا   اا لت خ ااارو الجاال م 

                                                           

ل ناردم ل  العرا  وماجاب النال ا  ر ال ت م   ل ا  العناولل العرا م ال للم   ا ا العمم وهل لم ا سن409الملدو وت 1و
 .2015ت لم ت 3و

 ت م   ل ا  العناولل العرا م ال للم.129الملدو وت 2و
 ت م   ل ا  العناولل العرا م ال للم.436ت م  الملدو و2الفنرو و ت3و
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  ا ماااار ت1والمنااااررو  ل ا اااال، لسجرنماااات الناااال، لسمعناااالر الاااامي نحاااادد  الناااال ا ا ماااامح و خفنااااا العناواااات 
امااا خ ذ اءمااا فااا لااام هاااما ات ااالر م اااراك ل نااادنر النل ااام الج اااللم النااال، ل اااااو  ماااس    

 .ت2وال ندنرنت لم هما المجلم
ما اماااا خسذ النل اااام اءمااااا فااا لاااام هاااااما ات اااالر ماااا  باااااراا ام وماااالل الن ااااانت  اا 

العناوااات الااا  احنااالل المااالد ن   خفنااااماااس ت  ندنرنااات لااام   تالحللااالااام هاااما  سااا المعرا ااات  ملمااا  ل
ماااا   اااال ا  العناواااالل العرا اااام ال للاااام  ي    ال خفنااااا جاااااااي لاااام هاااام   ت4وت133ا و ت3وت132و

 اءحاام.
اماا    ونناالل الن االر العرا اام لاام ا  واالر اءماا فااا برلااَل   االلنل، مخففاال، ماال   اال واا  

    رب المج د  سنهل لسم هل ولل علم نع ور ام فاااا، نالح مع   لم العرا   سد محنمت ال مننا 
 .ت5و  خفنا  ناوت الم هل    جرنمت   س  المج د  سنهل

 سنااا  لاالااادو المااا هل وللعالااال نع وااار امااا فاااا، لسمااا هل  دي   ااارب المج ااا واااا  ا  ااال ان ااال، 
 .ت6و نجاا مع   خفنا  ناوت اء دال يلد المج  الم ود

                                                           

اال واار  جلمعاات   دار اواا  اء ناار لس ول اات 2د. ماالهر  وااد وااانع الاادرو  ا حناالل العلماات لاام  اال ا  العناواالل    ت1و
 .495  1991الماالم  

 .180  ذ 1970د. حم ن  اوراهنل الللح  وند  ال برنت العلمت لسبراا المخففت  النلهرو  ت 2و
يما ر ل المحنمات لام ج لنات    باراا الجرنمات اا المجارل  ما د م الر لات جالَا ووت  سد ا  : 132  ذ الملدو وت 3و

  ناوات اء ادال وعناوات الماج  الم واد  ا الم  ال... -1 ساد الاجا  ال اللم: لهل ا   ودم العناوات المناررو لسجرنمات 
 ت.ت ناوت المج  الم  ل وعناوت الحو  مدو ء  نم    م ت اوهر...-2 

يما  االر لم الج حت بارا ر ل المحنمات   ا  ناد ا الاد الر لات واللم هل جالا لهال ووت  سد ا  : 133  ذ الملدو وت 4و
 .تت131  ون  احنلل الملدو 

/ ال واارو الن اااللنت/ 7/12/1974لاام  1974/ هنلاات  لماات  ل ناات/ 143 اارار محنماات ال مننااا لاام العاارا  الماار ل ت 5و
  النل ااام اواااراهنل الموااالهدي  الموااالدا النل ا نااات لااام   ااالر محنمااات ال منناااا النمااال 225  ذ 5/ المااا ت 4العااادد

 .83  ذ 1990الج للم  م وعت الجلحب  وفداد  
/ 2/ ال وارو الن اللنت/ العادد9/6/1973لام  1973هنلت  لمت  ل نات/  83ال مننا لم العرا  المر ل   رار محنمتت 6و

 .80  النل م اوراهنل المولهدي  المالدر  فم   ذ 380/ ذ 4الم ت 
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 اخلامتة

لم  هلنت هم  الدرامت اام نملء، لسفللدو العسمنت نل  ءود ل ل ا   سخاذ  هال اءما   لجلل 
 :  انمل ن  مال م ا  هل يلنهل الدرامت اا  رح ل لم  ارهل وع  ال االنلل

 االستنتاجات:اواًل: 

نعااد الول اا  الواارنا ااءماا فااا ماا  اء ااامار النل ا ناات العلماات المخففاات لسعناواات وماجاااب  -1
 ت م   ل ا  العناولل  ا  د  االرهل ننا  النل م مسامل، ولل خفنا.128الملدو و

لل نارد المورج العرا م  عرنفال، خاذ وا  الول ا  الوارنا اا اءما فااا وام  ارك  مار ملاك  -2
 االن لر الج للنن .لسفن  

ن مناااا الول ااا  الوااارنا  ااا  بنااار  مااا  المفااالهنل الج للنااات م ااام الااادال  االنالاااد الج اااللم   -3
اوللمنلوم ن مناا  ا  اءما فااا ما  حنا  ا  الول ا  هاا اواو  واللناو الدالعات ال ام  حارك 
اترادو لس وااال  لااام ماااونم  حننااا  لعااام ما مبهااار مااالدي  امااال اءمااا فااا لهاااا الاااارو مااا  

الع نا نعال م الواخذ ا  لرهال ما  لنادا  المان رو  ساد  فما  لنر ناب الجرنمات اء فعلم 
 م  خ م  مم اا  ام نالدر م  المج م  سن .

ت 409ت ا و128 اا رجح ما ااا المواارج الناردماا ل م وخالاااذ   وناا   ااذ الماالد ن  و -4
ت 14ماا   اال ا  العناواالل  لنماال نخااذ   اام الماار و لواا اا  واارنفت  يم م اا  الناال ا  ر اال و

 ال  الد المحنمت م    ون  الواا   الورنفت لم حللت الن ام وادال  الوارا   2002ت لم 
لنا ااا العماام و  وناا   ااذ  2015ت لماا ت 3المواارج الناردماا ل م وماجااب الناال ا  ر اال و

 ت  ناولل.409الملدو و

 ثانيًا: التوصيات:

عاد ا  خالاالال، او 2002ت لما ت 14 د ا المورج الناردم ل م الد الفالر النال ا  ر ال و -1
ت م  409المي اا ا وماجو    ون  احنلل الملدو و 2015ت لم ت 3االدر النل ا  ر ل و

 اال ا  العناواالل  لساان  ماا  الم  اا  ا  ن جاارد النل اام الج االلم ماا  ناام اماانست ل خفنااا 
 العناوت لم حلم الن م ودال  الورا.

مات مانمل لنمال  د ا الن لر العرا م االناردما ل م الاد ا خام و ماونب اءحنالل والاارو  ل -2
ن عسااا  وعااامري واءمااا فااات ا والول ااا  الوااارنات  لللنل ااادو  ن ااام ول ااا   ساااد المحنمااات 
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ام خ الاااهل مااا  ا ااالل  الاااد ا  نااام نمنااا  احنااالل ر لوااات محنمااات ال منناااا  ساااد اءحنااالل 
الاللدرو ما  محالنل الج لنالل  خالاالال، لنمال ن عسا  وللج لنالل لخ ار هال  حنننال، لسعدالات 

 الج للنت.
ت م   ل ا  العناولل وحنا  131ا  130المورج العرا م و عدنم  ذ الملد ن  و االم  -3

ن ر ب  سن    د  حن  العمر النل ا م المخفاا لام الجارالل ال ام  ناو هال اء ادال ال ااام 
وللعناوت الد الحو  الودند مدو ء  نم     ا   ما اال الام الحالءل اءخار  واللحو  

 لجملمت هم  الجرالل ام  اجم  حنن  مالسحت المج م . مدو ء  نم    م ت ااحدو  برا، 

 حمد  اهلل  ولرك ا عللد    الن م لم ينملم هما الوح .اا 
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 املصادر واملراجع

 أواًل: كتب اللغة:
  المن واات اءماا منت  2  اوااراهنل مالاا فد ااخاارا   المعجاال الاماان   مجماا  السفاات العروناات  -1

 ام ل وام   رننل  وب. لت.
 .1969اوا ونر الرااي  مخ لر الالحلي  المدرمت الحدن ت لسن لب  ونرال   -2
 .1979 حمد و  للر  و  انرنل  معجل منلنن  السفت  دار الفنر  ونرال   -3
 ونارال     دار الجنام مجد الدن  محمد و  نعناب الفنراا اولدي الونرااي  النالما  المحان -4

 .د.  
 .1999محمد الحمن م الاوندي   ل  العرا  م  جااهر النلما   من وت الحنلو  ونرال   -5
 .1987  دار ال حرنر  1محمد و   وم ونر الرااي  المعجل الاجنا    -6
 .1969  ونرال  1   1منرل و  محمد و  م بار اءلرننم  لمل  العرب    -7

 ثانيًا: الكتب القانونية:
النماال الج االلم   -اوااراهنل المواالهدي  المواالدا النل ا ناات لاام   االر محنماات ال منناااالنل اام  -1

 .1990م وعت الجلحب  وفداد  
 .1976د.  حمد ل حم مرار  اءالام العلمت لنل ا  العناولل  دار الفنر العروم  النلهرو   -2
ناواات  من واات د. اناارل  واا ل اوااراهنل  الحااداد النل ا ناات لمااس ت النل اام الج االلم لاام  ناادنر الع -3

 .1998دار ال نللت لس ور اال اان    مل   
 .1988   مل   2د. انرل  و ل اوراهنل   سل ال ف  الج للم    -4
 .1970د. حم ن  اوراهنل الللح  وند  ال برنت العلمت لسبراا المخففت  النلهرو   -5
 .1976  وفداد  1د. حمند المعدي  الجرالل الاا عت  سد اءوخلذ    -6
 .1977د الرجوا  وري  ل ا  العناولل العرا م  د. ل  د. م ا  احم -7
 .1997  م و و المعلرا  اءمن درنت  3رممن  وه لل  ال برنت العلمت لسنل ا  الج للم    -8
 .1984  م وعت العل م  وفداد  1د. معدنت محمد نلبل  اءم فااا    -9

دار النلدماااانت د.  اااالري خسناااام محماااااد  ا اااار العلهاااات العنسناااات لاااام المماااا النت الجاالناااات   -10
 .1982لس ول ت  وفداد  

 .1997  دار ال ه ت العرونت  النلهرو  1د.  لر  مرار   درا  لم جرالل ال ور    -11
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 .1969 لدم  لار  ال برنت العلمت لم براا الجرنمت  النلهرو   -12
 .1974د.  ول  الحم م  وري  ل ا  العناولل ا عدن     النمل الخلذ  وفداد   -13
الوارنل   محل رال لم  ل ا  العناولل الننل  سد  سوت المعهد الن للم  د.  ود الم لر  -14

1990. 
د.  ود العبنل مرمم اانر  الورا  المف احت لم الجرنمات  دار ال ه ات العرونات  النالهرو    -15

1983. 
العاارا   د.ل   -  ماال  نلماان   ساام  المواالدا النل ا ناات لاام  اارارال محنماات ا ساانل ناردماا ل  -16

2000. 
 لإل ا ل  الاهرار 1من   ود اهلل الور م  الول   اا ر  لم المم النت الج للنت   د.  سم ح -17

 .1986العروم  
د.  ا  محمد  اا   ماسنمل   واد الما عل  ال برنات العلمات لسنال ا  الج اللم النال، لنال ا   -18

  الم ممااات الجلمعنااات لسدرامااالل اال وااار اال اانااا   لو ااال   1العناوااالل لااام مالااار الو ااال    
1999. 

درامااات منلر اااات   -.  اااا  محمااااد  النااال ا  الج ااااللم  مولدلااا  اءملماااانت ا برنل ااا  العلمااااتد -19
 .1981م وعت جلمعت النلهرو  

د. لخااري  وااد الااراا  الااسوم الحاادن م  وااري  اال ا  العناواالل النماال العاالل  جلمعاات وفااداد   -20
2010. 

ال نللاااات  نلماااام المااااعند  وااااري  اااال ا  العناواااالل االجاااارالل الاا عاااات  سااااد اءوااااخلذ  دار د.  -21
 .2006ا رد   

  دار اوااا  اء نااار 2مااالهر  واااد واااانع الااادرو  ا حنااالل العلمااات لااام  ااال ا  العناوااالل   د.  -22
 .1991لس ول ت اال ور  جلمعت الماالم  

 .1974محم   لجم  ا حنلل العلمت لم  ل ا  العناولل العرا م  م وعت العل م  وفداد   -23
 .1992النمل العلل  الدار الجلمعنت لس ور  د. محمد انم  وا  لمر   ل ا  العناولل   -24
محماااد محااام الااادن   اااا   النااال ا  الج اااللم  مولدلااا  اءملمااانت ا برن ااا  العلمااات  م وعااات  -25

 .1981جلمعت النلهرو االن لب الجلمعم  النلهرو  
 .1948محمد مال فد النسسم  لم المم النت الج للنت  النلهرو  د.  -26
 .1996 ل ا  العناولل  م وعت المعلرا  د. محمد معراا  ود اهلل  الول   لم  -27
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  دار ال ه ت العرونات  1د. محماد محماد مال فد  وري  ل ا  العناولل  النمل العلل    -28
 .1983النلهرو  

  دار ال ه اااات العروناااات  3د. محماااااد  جنااااب حماااا م  ال برناااات العلماااات لسنالااااد الج ااااللم    -29
 .1988النلهرو  

  من وااات 1م لااام الممااا النت الج للنااات االعنااالب   هماااداد مجناااد  سااام المراا ااام  ا ااار اء فعااال -30
 .2007ال فمنر  ارونم  

 ثالثًا: الرسائل واالطاريح:
دراماات منلر اات   -دلواالد  وااد الاارحم  نامااا الورنفناال م  موااد  ال  لمااب لاام الناال ا  الج االلم -1

 .2014ا راحت دن ارا   نسنت الحنا   جلمعت الماالم  
االول    سد الجرنمات اا رهمال لام العناوالل ال عانرنات  مرار و  محمد العود الاهلب  الدال   -2

 .2004رمللت ملجم نر  جلمعت  لنا لسعسال اءم نت  الرنل   
  لام النال ا م الج اللم  ا راحات دن اارا   نسنات الحناا    االلور و  جلور محمد احمد  الول -3

 .2008جلمعت النلهرو  
 م مخفااا لاام ال واارن  العرا اام   للااب خ اانر محمااد وااله   اءماا فااا الخ ناار نعاامر  اال ا  -4

 .2011ا راحت دن ارا   جلمعت مل ل نسنم     
 ود المهنم  ونر مللل  النالد الج للم لم النل ا  المالري االمنلر   ا راحت دن ارا   نسنت  -5

 .1959الحنا   جلمعت النلهرو  
 ااارا   نسنااات د. لخااري  وااد الااراا  الحاادن م  اء اامار النل ا نااات المخففاات لسعناواات  ا راحاات دن -6

 .1978النل ا  االمنلمت  جلمعت وفداد  

 رابعًا: البحوث المنشورة:
مسنمل  محمد  اللر النر ل   النوا    الجرالل وللامللم العسمنت الحدن ات  وحا  منادل الاد  -1

 .1992المعهد الن للم اءرد م   مل   
الفسما ن م  وحا  م واار لام الالند  الن ام وادال  الوارا لام ال وارن  االن الر  ملهر اوراهنل -2

 .2012مجست الجلمعت اءم منت  المجسد العورا   العدد ا ام  
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 خامسًا: الدوريات:
 .1965ال ورو الن للنت السو ل نت   -1
 .1973  4   2ال ورو الن للنت  ج -2
 1974  4   4ال ورو الن للنت  ج -3
 .1974  الم ت 2ال ورو الن للنت  ج -4
 .1979الم ت العلورو   3دمجست اءحنلل العدلنت  العد -5
 .1981  3  ج12مجما ت اءحنلل العدلنت     -6
 .1988  4مجما ت اءحنلل العدلنت  ج -7

 سادسًا: القوانين: 
  1943لم ت  340 ل ا  العناولل السو ل م ر ل  -1
 1949لم ت  148 ل ا  العناولل الماري ر ل  -2
  1960ت لم ت 16 ل ا  العناولل الفسم ن م ر ل و -3
 . 1969لم ت  111العناولل العرا م ر ل  ل ا   -4
 .1977 ل ا  اال ي ال بلل النل ا م لم العرا    -5
 .1983لم ت  76 ل ا  ر لنت اءحدا   -6
 .2005 ل ا  العناولل ا رد م المعدم لم ت  -7
 
 


